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EDILITATE URBANĂ BUCUREŞTENĂ ÎN SECOLELE XVIII-XIX 
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Muzeul Municipiului Bucureşti 

  

 
 Abstract:  

 The town of Bucharest, having the Princely Court as a gravitational centre, appeared and 

developed in the most wooden part of the Romanian plain, that is at the heart of the Vlasiei Wood - a 

territory covering both sides of the Colentina and Dambovitza rivers, as well as parts of the 

surrounding hills, where life conditions were good for the human settlements, ever since the oldest 

times, as is attested by numerous archaeological testimonies. The town appeared mainly as a 

consequence of economical activities, and has constantly proved its historic function as a centre of 

Wallachia, confirming thus worthy of being the Capital of Wallachia and, later on, the Capital of the 

Great (unified) Romania. 

 Keywords: Mediaeval urbanism, Princely court, Inhabitance, Shop, Water suply, 

Illumination, Pavement 

 

  

Spaţiul carpato-pontic moştenea în Evul mediu timpuriu, în general, vetre 

orăşeneşti, în care grupurile umane încercau să se apere între ziduri greu încercate. 

Trecerea de la faza preurbană la cea urbană distinge mai multe căi de formare a oraşului 

medieval românesc, şi anume: oraşe construite pe vetre antice (Apulum, Alba-Iulia); 

aşezări urbane înfiinţate în apropierea unor cetăţi, curţi domneşti sau boiereşti 

(Bucureşti); aşezări rezultate din târguri de vale, sate plasate la încrucişări de drumuri, 

pasuri carpatine (Târgu Jiu, Târgşor, Târgu Neamţ); oraşe înfiinţate prin poruncă 

domnească în spaţiul extracarpatin şi regală în Transilvania (Roman, Târgul Moghilă, 

Ploieşti, Caracal, ş.a.); târguri şi oraşe înfiripate prin prezenţă şi demers ecleziastic 

(Milcovia, Oradea, Strehaia, Râmnicu Vâlcea, Buzău, etc.); dar şi oraşe legate de 

specificul activităţilor economice desfăşurate (Baia de Fier, Baia, etc.). 

Cert este faptul că tipul de aşezare urbană este cunoscut în Evul mediu pe întreg 

teritoriul locuit de către români. În general, oraşul găzduia o comunitate mai numeroasă 

decât cea trăitoare în mediul rural, avea o structură ordonată, beneficia de construcţii 

obşteşti – biserici, Sfat orăşenesc, case ale orăşenilor construite din lemn sau cărămidă, 

mai aglomerate în centru şi mai distanţate pe margini. Unitatea administrativ-

orăşenească era dată de „mahala”, populată în mare parte de către cei care practicau 

aceeaşi meserie – tăbăcari, postăvari, cărămidari, olari, etc. Pe unele uliţe centrale se 

aflau atât atelierele cât şi locurile de desfacere a articolelor meşteşugăreşti. 

Lipsa unor aşezări urbane, în zona de centru a Câmpiei Române, era suplinită de 

funcţionarea unor târguri ocazionale, în cadrul cărora avea loc desfacerea produselor 

locale cât şi a celor aduse de pe alte meleaguri. Probabil că un astfel de iarmaroc se 

ţinea şi în vecinătatea aşezării Bucureştilor, a cărui importanţă tot mai crescândă i-a 

determinat pe unii dintre meşteşugarii satelor învecinate să-şi aşeze atelierele în 

apropierea locului de târg, unde produsele lor puteau fi mai lesnicios vandabile, fapt 

care împreună cu procesul de schimb au favorizat trecerea aşezării de la stadiul rural la 

cel urban. În cursul mai multor decenii ale veacului al XV-lea aşezarea Bucureştilor 



 

reuşeşte să polarizeze principalele manifestări ale activităţii economice din zonele 

învecinate. Însă, factorul economic s-a împletit în prima jumătate a acestui secol şi cu o 

serie de evenimente politice, fapt ce a grăbit constituirea şi consolidarea noii aşezări 

urbane de pe malurile Dâmboviţei. 

Cum una dintre direcţiile de atac ale turcilor o reprezenta bazinul Argeşului, iar 

domnul Țării Românești Vlad Ţepeş se pregătea de declanşarea campaniei antiotomane, 

era necesar ca sistemul de apărare din câmpie să fie completat, fie prin forma, oarecum 

mascată a ridicării sau refacerii unor mănăstiri ca Snagov şi Comana, fie prin 

construirea unor centre fortificate. Aşadar, pe teritoriul de astăzi al Bucureştilor, 

remarcabilul strateg ridică un punct fortificat numit „cetatea Bucureşti”, aşa cum apare 

menţionat în izvoarele interne, pe când în cele externe întâlnim denumirea de „cetatea 

Dâmboviţei”, fapt ce dovedeşte că întăritura se afla în apropierea râului cu acelaşi 

nume. Prima menţiune scrisă referitoare la existenţa Bucureştilor datează din 20 

septembrie 1459, și este cuprinsă în hrisovul, aşternut pe pergament în limba slavă de 

redacţie medio-bulgară, acordat de către Vlad Ţepeş vv. lui Andrei, Iova şi Drag cu 

ocazia întăririi ocinilor acestora de la Ponor cât şi a scutirii lor de îndeplinirea unor 

obligaţii faţă de domnie.  

Domnia lui Constantin Brâncoveanu va acorda o atenţie deosebită ansamblurilor 

arhitectonice de la Târgovişte, dar mai ales celor de la Bucureşti. Astfel, este terminat 

paraclisul Sf. Ioan Botezătorul prin construirea turnului şi a tindei. Casa domnească era 

prevăzută cu stâlpi de piatră, iar sălile erau mari şi boltite. Latura de sud era străjuită de 

două foişoare legate printr-o loggie prevăzută cu coloane şi capitele sculptate în stil 

brâncovenesc. Bolţile din sec. al XVI-lea sunt dublate cu ziduri noi, mărindu-se astfel 

rezistenţa parterului. Sala tronului avea o suprafaţă de cca. 300 de m
2
, situată în 

apropierea loggiei, era foarte înaltă, pereţii erau completaţi cu arce în relief, iar 

ferestrele erau spaţioase. Exista o uşă de legătură între sala cu lunete şi divanul cel 

mare. Clopotniţa atinsă de un trăsnet în anul 1692 va fi înlocuită cu o alta prevăzută cu 

ceas. Baia, de formă octogonală, este placată cu marmură adusă din Ţarigrad, iar sub 

paviment se afla camera pentru cuptor ce asigura aerul cald prin două orificii. 

Spaţiul dintre faţada palatului şi albia Dâmboviţei a fost amenajat cu terase, iar 

grădina, de formă pătrată, era ornată într-un rafinat gust italian. Vechiul foişor de lemn 

este înlocuit cu unul de piatră cu stâlpi săpaţi în piatră. De asemenea era împodobit cu 

zugrăveli atât la interior cât şi la exterior. În anul 1712 Curtea va fi înconjurată cu un 

zid de cărămidă, sunt construite odăile seimenilor din piatră, iar în anul următor este 

ridicat şopronul destinat adăpostirii caretelor domneşti. Şi construcţiile din jur erau din 

cărămidă, piatră şi marmură, pereţii interiori erau împodobiţi cu fresce, pe când 

exteriorul era acoperit cu un strat de tencuială albă, sălile şi culoarele erau împodobite 

cu perdele de mătase şi covoare orientale, în timp ce candelabrele erau aduse din 

Occident
1
. 

Curtea Domnească va fi serios afectată de incendiile din martie 1718 şi din anul 

următor, când toate casele, mai puţin cele boltite, au ars, zidul de incintă, refăcut de 

Vodă Brâncoveanu, va fi grav avariat, iar pe latura de sud acesta va fi confecţionat din 

stâlpi de lemn. În sala cu lunete au fost desfiinţate vechile ferestre şi înlocuite cu altele 

însoţite de ancadramente din piatră de Albeşti, însă acestea erau simple, cu marginile 

                                                           
1
 Panait, Ştefănescu, 1973, pp. 57-59. 



 

tăiate inegal, fapt ce dovedeşte că nu mai existau bogatele resursele băneşti din 

vremurile recent apuse. De asemenea, grajdurile de pe latura sudică au dispărut. Palatul 

domnesc va fi serios afectat de puternicul cutremur din anul 1738, iar redresarea Curţii 

Domneşti va fi frânată şi de marea foamete care a afectat orașul între anii 1739 și 1740. 

Constantin Mavrocordat va construi în incinta Curţii o clădire cu parter şi etaj, 

având ziduri groase de cărămidă. Faţada, decorată în stuc, era orientată spre cursul 

Dâmboviţei, fiind dotată cu un spaţios pridvor, cu stâlpi de lemn sculptaţi cu motive de 

influenţă balcanică. În jurul anului 1750 Biserica cu hramul Bunei Vestiri a fost extins 

prin adăugarea a două paraclise pe laturile de nord şi de sud, în timp ce absida estică a 

primit două mici încăperi
2
. 

Întrucât palatul voievodal era foarte avariat domnul fanariot Alexandru Ipsilanti 

se va stabili în casele Brâncovenilor, timp în care va construi Curtea Nouă de pe Dealul 

Spirii. Practic de la această dată Curtea Domnească va deveni Curtea Veche. La 

sfârşitul secolului al XVIII-lea au loc modeste lucrări de reparaţii la Curtea Veche, prin 

ridicarea în subsoluri a unor ziduri care închid arcele despărţitoare ale navelor de nord, 

apoi este construită o clădire pentru zapcii, de formă dreptunghiulară, cu subsol format 

din două travee boltite, în cărămidă îngustă. La parter se afla o sală mare cu plafon de 

lemn, un pridvor cu stâlpi de lemn
3
.  

Domnul Constantin Hangerli dorea să repare Curtea Veche, dar, pentru că era 

nevoie de multe materiale şi importante sume de bani, este nevoit să scoată la mezat 

terenul Curţii Vechi, mai puţin locul din faţa Bisericii Buna Vestire şi puşcăria 

domnească. Terenul din colţul de sud-est al Curţii Vechi va fi achiziţionat ulterior de 

către bogatul negustor armean Manuc Mirzaian bey, care va construi din a doua 

jumătate a anului 1806 vestitul său han. 

Casa boierească în secolul al XVIII-lea aparţine unei categorii mijlocii de 

proprietari de pământ, fiind o formă evoluată a casei ţărăneşti. Este construită din piatră 

şi cărămidă, prezintă două caturi – parterul cuprinde camere pentru depozitare şi 

pivniţă, adeseori acoperită cu impunătoare bolţi. La etaj se afla sala centrală, iar de o 

parte şi de alta se găseau camerele de locuit, în timp ce pe faţada principală este 

amenajat un foişor, numit şi cerdac. Uneori în colţul opus sălii centrale se afla un foişor 

închis, numit sacnasiu. Scara de acces era aşezată pe faţada principală, fie lipită de 

foişor, fie sub aceasta. Decoraţia prezintă arcade armonioase în plin cintru, sprijinite pe 

stâlpi de zidărie sau pe o serie de colonete şi grinzi de lemn împodobite cu cioplituri
4
.  

Un progres deosebit este înregistrat de arhitectura civilă în timpul lungii domnii 

de aproape un sfert de veac a lui Constantin Brâncoveanu, când se va folosi pentru 

prima dată denumirea de „palat” pentru toate construcţiile de seamă. În această 

perioadă curtea era de formă rectangulară, iar clădirile şi anexele sunt dispuse simetric 

în raport cu o axă principală. Din păcate, în Bucureşti sunt cunoscute foarte puţine 

construcţii civile dinainte de secolul al XIX-lea. 

Printre puţinele resturi de clădiri din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, se 

numără şi fosta casă a Mavrocordaţilor, din care se mai păstrează doar ruinele a două 

ziduri în curtea Bisericii Foişor. Casa a fost ridicată de către primul domn fanariot 

                                                           
2
 Ibidem, p. 66. 

3
 Ibidem, p. 69. 

4
 Ionescu, 1956, p. 116. 



 

Nicolae Mavrocordat înainte de anul 1724, pe locul moşiei mănăstirii Radu-Vodă, 

pentru care va plăti anual 60 de taleri. Cum casa avea şi foişor, locul a început prin a fi 

cunoscut cu numele de „Foişor”. Mai târziu, casele vor fi dăruite mănăstirii Radu-Vodă 

de către Constantin Mavrocordat vv., aşa cum reiese din actul emis pe 17 oct. 1746, în 

care se afirmă că domnul „întăreşte ctitoriei lui Radu Mihnea ... casele de piatră şi 

biserica ..., unde se numeşte Foişorul”. Din amplasamentul indicat pe planul Borroczyn 

şi de pictura lui Trenk se poate reconstitui o parte a construcţiei, şi anume: o sală amplă, 

probabil salonul de primire, flancată de două încăperi mai mici şi despărţită prin pereţi 

cu goluri acoperite în arcadă. Toate arcadele sunt de cărămidă şi se sprijină pe pilaştri 

sau imposte, tot din cărămidă, cu baze şi capitele, a căror formă nu poate fi precizată. 

Însă calitatea inferioară a cărămizilor şi mortarului, simplitatea elementelor de 

arhitectură – arce în plin cintru şi pilaştri din cărămidă, ca şi lipsa elementelor 

decorative în piatră, ne conduc către faptul a nu aparţine stilului brâncovenesc
5
. 

Locuinţa situată pe str. Mihai Vodă, nr. 17, este cea mai vastă clădire descoperită 

până în prezent pe teritoriul oraşului, cuprinzând un număr de 30 de încăperi, care 

ocupă o suprafaţă de aprox. 1.300 m
2
. Pe de o parte conţine 17 camere mici, din care 

unele au putut servi drept depozite sau ca tainiţe şi 6 coridoare lungi şi înguste. În 

camera 13 s-a descoperit o scară, având ca trepte grinzi transversale de stejar, groase de 

0,25-0,30 m., introduse în 7 locaşuri amenajate în cele două grinzi dinspre vest şi sud. 

Scara conducea către un beci, al cărui nivel de circulaţie era situat la 2,67 m. sub solul 

actual. În partea de sud s-a descoperit o altă clădire mai mică, cu două coridoare şi şase 

camere mici şi mijlocii ale căror ziduri au fost, în unele locuri alipite zidurilor clădirii 

celei mari. Această clădire a avut deschise treceri amenajate între doi stâlpi înalţi de 

zidărie. În camera 22 s-a găsit o pardoseală de cărămizi, înclinată de la sud la nord, 

situată la adâncimi între 0,90-1,46 m., care este posibil să fi servit drept spălătorie. 

Interesant este sistemul de construcţie al clădirii, prin faptul că temeliile au fost 

instalate pe stâlpi de stejar, înalţi de 0,50-1,26 m., groşi de 0,10-0,20 m., ascuţiţi la un 

capăt şi bătuţi în nisipul argilos. Aceasta constituia un sistem de consolidare a 

pământului, pătruns aici de infiltraţiile şi de revărsările Dâmboviţei din imediata 

apropiere. Temelia fiecărui zid, înaltă de circa 0,80-1 m. cuprinde în partea de mijloc, 

mai multe arcuri de descărcare cu lungimi şi înălţimi variabile. Ele îndeplineau pe de o 

parte rol arhitectonic, de a deplasa spre laturi împingerile verticale ale sarcinei 

suprapuse temeliei, iar pe de altă parte împiedicau urcarea umezelii din sol, ferind astfel 

de igrasie spaţiul locuit. Cu puţin deasupra arcurilor de descărcare erau aşezate 

pardoselile camerelor, constituind nivelul interior de călcare al casei, situat la adâncimi 

de circa 1,80-2 m. în raport cu solul actual. Peste temelii se ridicau zidurile propriu-zise 

ale clădirii. Camerele erau acoperite cu bolţi, iar unele camere mai mari au avut arcuri 

dublouri, circulare sau eliptice care susţineau bolţile. 

O caracteristică a sistemului de construcţie este grosimea mare (0,04-0,05 m.) a 

rosturilor temeliei, umplute cu un mortar hidraulic, albicios-cenuşiu, rezistent la 

presiune sau lovire. Partea interioară sau exterioară vizibilă a zidurilor a fost îmbrăcată 

cu o tencuială mai îngrijită. Unele ziduri au avut în partea inferioară a temeliei o talpă 

cu una sau două trepte, care aveau ca scop o mai puternică fixare a construcţiei pe sol. 

Sub temelia zidului de est s-a găsit un canal boltit din cărămizi, lat de 0,62 m., care 
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permitea scurgerea apelor Dâmboviţei infiltrate. Temeliile şi zidurile suprapuse au fost 

consolidate prin grinzi lungi de stejar, introduse longitudinal în locaşuri, care au fost 

găsite umplute cu rămăşiţe de lemnărie putredă şi uneori cuprinzând cuie sau piroane. 

Acoperişul casei a fost, cel puţin în secolele XVIII-XIX, compus din olane, din 

care au mai rămas doar vestigii. Este posibil ca locuinţa descoperită pe malul drept al 

Dâmboviţei, care este localizată aproximativ şi în cel mai vechi plan al Bucureştilor din 

1770, să fi fost casa Văcăreştilor, în timp ce alte case boiereşti importante sunt 

menţionate pe malul stâng al râului. Datele stratigrafice, modul de construcţie şi 

ceramica găsită indică a fi fost ridicată către sfârşitul domniei lui Vodă Brâncoveanu, 

probabil de către Ianache Văcărescu
6
. 

Casa orăşenească. Casa de pe str. Mircea Vodă, nr. 51, reproduce la scară mărită 

tipul străvechi de locuinţă populară românească. Aceasta cuprinde patru încăperi 

dispuse simetric, două câte două, şi o cameră adăugită care formează un intrând. Faţada 

principală este precedată de o prispă care prezintă în dreptul intrării un foişor, ambele 

fiind limitate de o serie de largi arcade festonate, sprijinite pe stâlpi de lemn, a căror 

capiteluri sunt decorate cu motive florale şi volute
7
. 

Imobilul din Calea Şerban Vodă, nr. 33, compus dintr-un parter ridicat pe pivniţă, 

cuprinde patru camere grupate două câte două în jurul unei săli centrale înguste. Faţada 

a fost modificată prin adăugarea unor profile banale în jurul ferestrelor şi al cornişelor, 

înălţată cu un atic pentru a ascunde învelitoarea. Faţada dinspre curte este precedată de 

o largă prispă, mărginită de colonete graţioase din lemn şi arcade polilobate care se 

continuă pe faţada dinspre grădină şi spre foişor
8
. 

Pe actuala cale a Rahovei, după str. Sf. Apostoli, la nr. 38-42, încă mai există 

două case vechi, care prezintă faţade orientate către sud, datând de la sfârşitul secolului 

al XVIII-lea şi din prima jumătate a veacului următor, cumpărate în anul 1812 de către 

Scarlat Mihălescu fost mare paharnic de la stolnicul Şerban Grădişteanu. Cea din 

stânga, mai scundă, cu parter şi etaj, se distinge printr-un contrafort la dreapta, în timp 

ce locuinţa din dreapta, cu intrarea laterală dinspre vest, este de factură mai nouă, având 

faţada spre stradă şi etaj
9
. 

La ridicarea diverselor edificii meşterii români s-au folosit de materiile prime 

oferite din plin de mediul natural al ţării şi rareori au fost aduse de peste hotare. Se 

remarcă ca principale materiale, utilizate în mod tradiţional, cărămida, piatra, lemnul, 

varul, nisipul şi mai puţin metalul şi ceramica. Cărămidei i s-a acordat o atenţie 

deosebită şi prin faptul că materia primă necesară confecţionării – lutul – era un 

material local uşor de procurat şi de prelucrat, oferind totodată variate posibilităţi 

tehnice şi plastice. Astfel, sub raport tehnic, aceasta permitea obţinerea unor forme 

structurale trainice şi spectaculoase, ca de pildă arce, bolţi semicilindrice, în cruce, 

cupole şi semicalote. Prin alternanţa cu piatra şi tencuiala, cărămida oferea o 

combinaţie cromatică armonioasă, caldă. Pe de altă parte prezenta avantajul de a fi 

obţinută în serii mari şi cu dimensiuni aproximativ constante, dar şi posibilitatea 

confecţionării cu uşurinţă a unor formate diferite, în funcţie de locul unde urma să fie 
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amplasată în construcţie. De regulă, era pregătită cu un an înainte de începerea lucrării, 

datorită procesului tehnologic pe care îl implica. Era folosită şi ca material de 

pardoseală sau în realizarea unor coloane de formă rotundă sau octogonală. Legarea 

cărămizilor se realiza cu mortar de var hidraulic, ce dădea o aderenţă şi o rezistenţă mai 

bună, mai ales în mediul umed. 

Încă de la începuturi arhitectura românească a folosit la realizarea construcţiilor 

medievale şi piatra, sub formă de bolovani şi lespezi culese direct din văile râurilor sau 

sub forma blocurilor brute ori sparte, extrase din cariere. Era folosită la executarea 

fundaţiilor sau în elevaţie, deseori alternând cu cărămida şi având ca liant mortarul de 

var. Piatra a fost folosită pentru executarea unor elemente decorative, ca de pildă 

ancadramente de uşi şi ferestre, socluri, cornişe, pisanii, balustrade, suporturi de cruci, 

cât şi la confecţionarea unor elemente constructive – console, nervuri, contraforturile 

sau muchiile de zidărie de la colţurile clădirilor. Piatra fasonată a fost întrebuinţată ca 

dale de piatră pentru pardoseală datorită rezistenţei la uzură. 

Lemnul era folosit în formă brută, ca bile şi popi pentru schele şi la susţinerea 

cintrelor, sau fasonat sub formă de lanteţi, grinzi, scânduri pentru şarpantă, tâmplărie, 

mobilier, cintre şi tiranţi, parcea şi draniţă la învelitoare, conferind construcţiilor un 

deosebit aspect plastic. 

Metalul a cunoscut o mai restrânsă utilizare datorită costului ridicat, însă era 

folosit la confecţionarea elementelor de feronerie – balamale, clanţe, încuietori, grile de 

ferestre, ferecături de uşi, apoi elemente de prindere – cuie, scoabe, piroane, dar şi scule 

sau unelte necesare pe un şantier. Ceramica a fost utilizată încă din secolul al XIV-lea 

sub formă de butoni, discuri, plăci sau cărămidă smălţuită, dar şi ca material de realizat 

acoperişuri – ţiglă şi olane. 

La început prăvăliile au fost construite din bârne de stejar, acoperite cu şindrilă, 

pentru ca din secolul al XVIII-lea să fie folosită cărămida ca material de construcţie, în 

timp ce acoperişul era confecţionat din olane. Negustorii „aşezaţi” aveau prăvălii sau 

dughene ale căror uşi şi ferestre erau ferecate cu obloane grele peste care se încrucişau 

traverse de fier şi lacăte mari. Obloanele se ridicau de jos în sus, iar ziua erau agăţate cu 

un cârlig de streaşina acoperişului, servind totodată şi drept adăpost împotriva ploii sau 

a soarelui dogoritor. Prăvăliile erau înguste la faţadă, cu o lăţime de maxim 2 m., cu 

toate că în adâncime erau destul de lungi, unele ajungând de multe ori până în uliţa din 

spate. 

Din cele mai vechi timpuri, oriunde s-ar fi stabilit oamenii, pe lângă celelalte 

alimente, cel mai important era pâinea, obţinută din făina diferitelor cereale. Însă pentru 

acest lucru oamenii zdrobeau grăunţele cu ajutorul a două pietre, care prin frecare 

reuşeau să obţină o făină de care erau mulţumiţi, deşi avea o granulație mai mare decât 

cea de azi. În funcţie de timp, condiţii şi nevoi, locuitorii oraşelor s-au folosit de mori 

de apă, vânt sau mori cu cai.  

Şi în Bucureşti au existat asemenea instalaţii al căror număr s-a aflat în strânsă 

legătură cu numărul celor care populau oraşul. În acelaşi timp ele au reprezentat şi 

prima „industrie” locală, care aducea venituri destul de consistente proprietarilor şi 

îndeosebi mănăstirilor şi boierilor. Documentele menţionează existenţa unor asemenea 

instalaţii, aşezate de obicei pe cursul direct al Dâmboviţei şi al Colentinei, iar atunci 

când acest lucru nu se putea realiza datorită inundaţiilor, acestea erau amenajate pe 

„iazuri”, care nu însemna altceva decât devierea unei părţi din apa râului, atât cât era 



 

necesar pentru a pune în mişcare pietrele morii respective. Pentru buna funcţionare 

proprietarii supravegheau ca debitul de apă al acestor iazuri să fie constant în 

permanenţă. Complexul unei astfel de instalaţii cuprindea – clădirea morii cu toate 

instalaţiile aferente, scocurile morii, una sau mai multe roţi cu propriul ax, pietrele de 

moară, ce erau aduse din regiunile de munte, confecţionate la comandă de către meşteri 

pietrari, sitele, temeele grătarului, verghiile, babele, coveţile, lăturoiul, fiarele etc., aşa 

cum reiese dintr-un act din 8 martie 1702
10

. Uneori, datorită poziţiei lor, unele mori 

provocau înecăciuni celor din jur şi chiar terenurilor aflate în imediata vecinătate. 

Adeseori întâlnim în documentele vremii plângeri ale celorlalţi proprietari, ale căror 

rezolvări duc chiar la desfiinţarea celor vinovate de producerea pagubelor. 

Nu întotdeauna morile puteau funcţiona datorită debitului mic al apei sau pe timp 

de iarnă, când râul Dâmboviţa îngheţa, astfel că sunt construite și mori cu tracţiune 

animală, îndeosebi cele cu cai. Abia un act din 27 noiembrie 1793 menţionează 

existenţa unei asemenea instalaţii, menită să asigure continua aprovizionare a 

locuitorilor cu făină. Sub cârmuirea domnului fanariot Alexandru Moruzi sunt 

construite două mori la Podul Mogoşoaiei, care vor fi date spre închiriere. De 

asemenea, la anul 1803, domnul porunceşte mănăstirilor din Bucureşti să aibă câte o 

moară cu cai, care să fie gata pentru când au loc inundaţii sau în timpul iernii. Se pare 

că pe la marginile oraşului au existat şi mori de vânt, aflate în proprietatea unor 

particulari, care deserveau nevoile locuitorilor din jur. O asemenea instalaţie s-a aflat în 

apropierea bisericii Mavrogheni, care a dăinuit până în anul 1831, când a fost dărâmată 

întrucât se afla aproape de mijlocul Şoselei Kiseleff. 

Veacuri de-a rândul populaţia Bucureştilor s-a aprovizionat cu apă din 

Dâmboviţa şi afluenţii ei – Dâmbovicioara, Gârliţa şi Bucureştioara, sau din puţurile 

săpate în diferite zone ale Capitalei. Calitatea apei de băut a beneficiat de cuvinte de 

laudă din partea călătorilor străini care au trecut la un moment dat prin oraş şi chiar i-au 

fost închinate versuri, care puse pe muzică, erau fredonate pe străzile oraşului. Râul 

Dâmboviţa a constituit principala sursă de alimentare atât pentru băut cât şi pentru 

trebuinţele gospodăreşti, însă calităţile ei potabile erau ameliorate prin limpezirea în 

putini, unde apa era „bătută” cu piatră acră
11

. 

Din secolul al XVII-lea străzile oraşului încep să fie străbătute de către 

distribuitorii de apă – aparii sau sacagii, care împart, bineînţeles contra cost, apă luată 

cu sacalele din Dâmboviţa. Cele mai cunoscute locuri de aprovizionare erau „Vadul 

Sacagiilor”, ca şi vadurile existente la mănăstirile Sf. Ioan cel Mare (sau Sf. Ioan 

Grecesc, pe locul ocupat azi de clădirea C.E.C.-ului) şi Sf. Ecaterina. Însă bucureştenii 

foloseau şi apa puţurilor, săpate în diferite curţi sau la răspântii de uliţe, cum era de 

pildă Puţul Calicilor, amintit la 1668 şi 1672, Puţul Turcului, la 1669, Puţul lui Iorga, 

staroste de negustori, la 1674 ş.a. 

Domnul fanariot Nicolae Mavrogheni s-a preocupat de executarea conductelor şi 

de aducerea apei de la Creţuleşti până la „casa principală de apă” aflată pe actuala 

Şosea Kiseleff, unde fusese construită o frumoasă casă şi un chioşc. Mai sunt construite 

cişmele curgătoare înlăuntrul şi la poarta Curţii Vechi, ca şi la capătul Podului 

Mogoşoaiei. Şi succesorul său, domnul Mihai Suţu se preocupă de aprovizionarea cu 
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apă a Capitalei şi de săparea unor noi cişmele. Cu toate acestea populaţia se confrunta 

în continuare cu lipsa unei ape bune de băut, aşa cum reiese şi din jalba locuitorilor 

mahalalei Batiştei din 8 martie 1792
12

.  

Domnul Alexandru Moruzi va porunci construirea unei cişmele la Obor şi mai 

apoi ridică un chioş şi o cişmea în grădina Herăstrău. După anul 1800, pe Podul 

Mogoşoaiei, unde era cea mai bună conductă, unii boieri au primit privilegiul domnesc 

de a-și introduce instalaţie de apă în interiorul caselor. Serviciul apelor ajunge în anii 

1811-1812 la o însemnătate destul de mare, când îl aflăm ca epistat al cişmelelor pe 

însăşi beizadeaua Constantin Caragea. S-a demarat repararea cişmelelor şi a 

conductelor ce aduceau apă de la Ciocăneşti şi Crevedia, care din păcate nu s-au și 

finalizat din lipsă de bani. Cum Dâmboviţa continua să fie principala sursă de 

alimentare cu apă a populaţiei, erau depuse eforturi susţinute pentru ca malurile râului 

să se păstreze în bună stare, ca şi vadurile de unde locuitorii şi sacagii se aprovizionau 

cu apă. Proiecte de refacere şi de îmbunătăţire a reţelei de alimentare, de construcţie a 

unui stabiliment de băi au fost întreprinse de francezul Lagarde în anul 1825, în timp ce 

ing. Mayer propunea alimentarea oraşului cu apă adusă de la izvoare, prin conducte de 

fontă, în fântâni, şi din Dâmboviţa, prin canale, dar care nu au sorţi de reuşită din 

pricina celor care nu se arătau îndeajuns de preocupaţi de binele primului oraş al ţării. 

Pentru a da Capitalei aspectul unui oraş european modern era nevoie şi de o 

iluminare corespunzătoare pe timp de noapte. În secolul al XVIII-lea încă mai răsuna 

grav, în liniştea şi întunericul profund al nopții, glasul vechiului străjer medieval, care 

avertiza „te văd, te văd”
13

. La sfârşitul secolului pe arterele principale cât şi pe celelalte 

uliţe, unde se găseau casele protipendadei, în faţa porţilor, se afla câte un şomoiog 

îmbibat cu păcură sau răşină, care lumina drumul de intrare sau de ieşire a vreunei 

caleşti în curte. Atunci când veneau din provincie sau se deplasau la diferite sindrofii în 

oraş, caleştile boiereşti erau însoţite de robi ţigani, purtători de masale, ce luminau 

drumul. De asemenea la câte un han sau cârciumă se mai găsea câte o feştilă sau într-un 

felinar o lumânare de seu, ce abia pâlpâia, iar în rest bezna cuprindea întregul oraş. 

Iluminatul camerelor de la Curtea Domnească era asigurat cu lumânări de ceară 

galbenă, albă şi mai apoi de stearină, așezate în policandre sau în sfeşnice confecţionate 

din argint sau bronz, care se regăseau şi în unele case boiereşti. Oamenii săraci îşi 

iluminau interiorul caselor cu ajutorul lumânărilor de seu, iar în lipsa acestora doar 

lumina unei candele sau a vreunui opaiţ era singura sursă de iluminat. La numite ocazii, 

pe unele uliţe erau puse, din loc în loc, butoaie cu păcură aprinsă, care era procurată, de 

regulă, de la puţurile de extracţie din jud. Prahova şi Dâmboviţa. 

Între anii 1828 și 1829 pe unele străzi, îndeosebi pe cele centrale, au fost instalate 

felinare „încrucişate”, adică alternativ, de o parte şi de alta, la distanţă de câte 20 m., 

care foloseau drept combustibil untdelemn de o categorie inferioară sau untură de peşte. 

Din anul 1830 Vornicia va porunci instalarea de felinare pe tot mai multe străzi, la 

răspântiile mai importante, cât şi în faţa anumitor case sau prăvălii, unde se considera a 

fi nevoie de mai multă lumină, fiind supraveghiate de paznici. 

În ce priveşte pavarea vechilor uliţe bucureştene se disting următoarele etape – 

pământul gol-goluţ aşa cum era el de la natură, pavarea cu bârne groase de stejar, 
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pavarea cu piatră şi mai apoi pavarea cu piatră cioplită, cubică, care la început era adusă 

din cariere străine şi ulterior din ţară. În Bucureştii evului mediu cele mai importante 

artere erau: Drumul Braşovului (Podul Mogoşoaiei, apoi Calea Victoriei şi Şos. 

Kiseleff), Drumul Craiovei sau al Mehedinţilor (Podul Caliţei/Calicilor, apoi Calea 

Rahovei), Drumul Târgoviştei (Calea Griviţei), Drumul Giurgiului (Podul Beilicului, 

apoi Calea Şerban Vodă), Drumul Târgului de Afară (Calea de Afumaţi, Podul Târgului 

de Afară, apoi Calea Moşilor) şi Podul de Pământ (Calea Plevnei). Acestea erau pavate 

cu „trunchiuri de copaci”, mai puţin Podul de Pământ, care făceau ca roţile căruţelor şi 

a caleştilor să huruie puternic, iar atunci când erau îmbibate cu apa de la ploi, 

,,înmiresmau aerul”. Mai mult la trecerea vehiculelor, din cauza apei murdare care 

ţâşnea de sub acest pavaj, pereţii caselor erau stropiţi până deasupra ferestrelor. 

În timpul domniei brâncoveneşti, marile artere erau pavate tot cu grinzi de lemn, 

însă într-un mod mai sistematic şi oarecum mai durabil. Erau prevăzute cu „şanţuri 

adînci de 8 palme domneşti şi largi de 6 palme”
14

, dispuse pe mijloc, pentru scurgerea 

apelor, acoperite cu podişti de lemn pentru trecerea oamenilor, ca şi ţăruşi pe margine, 

mai ales în locurile virane, pentru a preîntâmpina unele accidente. Construirea pavajelor 

mergea până în pereţii caselor sau ai prăvăliilor, fără a mai vorbi de trotuare care nici 

nu existau. Domnul Alexandru Ipsilanti este cel dintâi care ia unele măsuri urbanistico-

edilitare în primul oraş al ţării. Aşadar, este înfiinţată Vel-vornicia obştirilor care se 

ocupa în primul rând de pavarea şi curăţenia străzilor, de construirea sau repararea 

podurilor propriu-zise de pe cele două râuri ce străbat oraşul – Dâmboviţa şi Colentina, 

în timp ce succesorul său în tron, Nicolae Caragea (1782-1783) înfiinţează o nouă 

dregătorie numită Vornicia podurilor, care era alimentată financiar din taxele plătite pe 

mărfurile intrate în oraş. 

Un document din 19 decembrie 1784
15

 ne dezvăluie procedura de pavare a unei 

străzi obişnuite – marele agă arăta domnului, printr-o anafora, necesitatea pavării unei 

străzi; domnul cerea marilor boieri să „chibzuiască” şi să propună ceea ce era necesar; 

marii boieri orânduiau pe boierii epitropi ai drumurilor să poruncească „polcovnicului 

za pod” să întreprindă măsurători, să stabilească suprafaţa în stânjeni, cetăţenii, 

mănăstirile sau hanurile ce trebuiau să plătească pentru stânjenii pavaţi care-i aveau la 

faţada proprietăţii lor. După clarificarea acestor probleme domnul poruncea marelui agă 

să strângă sumele necesare, iar boierii epitropi aveau obligația de a se preocupa 

îndeaprope de finalizare lucrărilor. 

Observându-se în timp că soluţia pavării cu lemn nu era practică, întrucât pe 

vreme de ploaie circulaţia devenea, uneori, chiar imposibilă, s-a trecut la pavarea cu 

piatră a celor patru mari „poduri”, a uliţelor din zonele comerciale, a locurilor din faţa 

edificiilor publice şi a caselor marilor boieri, începând cu domnia lui Grigore IV Ghica 

(1822-1828), pentru care s-a apelat la arhitecţi străini, poate din Austria, cum au fost 

Freiwald, Harting, angajaţi pe bază de contract, detaliat pe operaţiuni. Între anii 1830 și 

1831 mai multe străzi din centrul comercial al oraşului au fost pavate cu bolovani de 

râu, sub antrepriza unui oarecare Popovici, plata fiind asigurată de către locuitorii 

străzilor respective. De asemenea, profilul străzilor era concav, cu scurgerea apelor pe 

mijloc, nu existau trotuare sau borduri şi se întindea până la marginea construcţiilor sau 
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a locurilor virane, ca şi până atunci. 

Apărut, în primul rând ca un produs al evoluţiei economice, oraşul Bucureşti, şi-a 

dovedit prin îndelunga-i istorie, rolul de principal centru al Ţării Româneşti, 

justificându-şi rangul de Capitală mai întâi a Ţării Româneşti şi mai apoi a României 

Mari. 
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Fig. 1 Bucureşti vedere generală. (M.M.B., Colecţia Tipărituri-Imprimate-Stampe) 

Fig. 2 Casă mare boierească din sec. XIX, Ch. Doussault. (M.M.B., Colecţia 

Tipărituri-Imprimate-Stampe) 

Fig. 3 Sacagii. (M.M.B., Colecţia Tipărituri-Imprimate-Stampe) 
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 Abstract  

The company „Păcura Românească”, which has been in operation between 1920 and 

1948, was one of the companies controlled by French capital, in France interest, and which among 

other companies such as „Colombia”, „Concordia”, „Petrol Block”, „Redevenţa”, „Forajul” 

formed „the French treasures” in Romania. The French bank companies and metallurgy factories 

have gathered, between 1919 and 1923, their possibilities and support in order to develop large 

strategies necessary for the „implantations” from the Danube basin. The assistance provided in the 

petroleum banking sector and even governmental, have lead to large investments, big contracts and 

large raw oil quantities transferred to be processed in France, for which Romania represented the 

main market. The company „Păcura Românească”, as well as other petroleum companies, will enter 

from 1944 in the German influence and from 1944 in the URSS influence, being nationalized in 1948. 

Keywords: drilling, petroleum products,oil refining,oil campany 

 

 Interesele franceze în România, care reprezenta una din sursele de petrol încă 

din anul 1900, vor ajunge să controleze prin societăţile constituite, o parte considerabilă 

a societăţilor petroliere româneşti, prin obţinerea de concesiuni contra unor avansuri 

financiare acordate guvernelor României, pe lângă societăţile cu capital englez, german 

sau belgian
1
. Prin intermediul trusturilor franceze „Omnium International des Pétroles”, 

„Compagnie Français des Pétroles” (conduse de Ernest Mercier, întemeietor pe lângă 

acestea şi al societăţii româneşti „Colombia”) şi a Băncilor „Banque de Paris et des 

Pays Bas” şi „Mirabaud”, societăţi ca: Steaua Română Colombia, Concordia, Petrol 

Block, Redevenţa, Forajul, Păcura Românească etc. numite, pe bună dreptate, „comori 

franceze” în România, au furnizat ţiţei şi derivate până în 1940, Franţei, iar după 

ocuparea ei, Republicii de la Vichy
2
. Capitalul francez a jucat un rol „hegemonial” în 

Europa orientală profranceză, aceea a Micii Antante (Cehoslovacia, România, 

Iugoslavia), „colonie uriaşă” între 1918 şi 1938 şi în Polonia
3
. 

Pentru finanţatorii străini, investiţiile făcute în România, în domeniul 

petrolului, au fost deosebit de rentabile, fapt reflectat pe deplin de beneficiile realizate. 

Grupul „Steaua Română” – Omnium International care opera cu resursele financiare de 

la Paribas, combinat cu cele două grupuri industriale Mercier (electricitate), Champin 

                                                           
1
 Eric Bussier, La France et les affaires petrolieres au lendemain de la premiere guerre mondial – la 

politique des goupes financiers, în „Histoire, économie et société”, vol. 1, nr. 1-2, 1982, p. 315.  
2
 Annie Lacroix-Riz, Industriels et Banquiers Francais sous l’occupation, Armand Colin, Paris, 1999, 

p. 225.  
3
 Ibidem, p. 244-245.  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hes


 

(metalurgie) şi „Stern Brothers”
4
 din Londra au ajutat cu împrumuturi băncile româneşti 

devenind principalii acţionari în sferele în care aceste bănci cum ar fi: Berkowitz, 

Marmorosch şi Banca de Credit Român, exercitau o mare influenţă şi control. Sub 

formă de capital  de la Steaua s-au investit în aceste grupuri financiare peste 

115.000.000 franci francezi din care 55.000.000 lei pentru Paribas şi 60.000.000 lei 

pentru piaţa românească şi Banque de l‟Union Parisienne (BUP) care controla Banca 

Comercială Română (BCR)
5
.  

Societatea „Păcura Românească”, societate pentru exploatarea, industria şi 

comerţul petrolului, a fost constituită în 1920, cu un capital de 15.000.000 împărţit în 

30.000 acţiuni la purtător cu valoare nominală fiecare de 500 lei. Capitalul social a fost 

acoperit integral de către următorii fondatori
6
: 

Banca Comercială Română 4.000.000 lei 

Societatea Anonimă Creditul 

Extern 

1.000.000 lei 

Banca Dacia Traiană 4.000.000 lei 

Hercule D. Fulga – rentier  1.600.000 lei 

Ion A. Berindei – director 

general Societatea de Asigurare 

„Naţionala” 

1.000.000 lei 

Tancred Constantinescu – 

inginer  

  200.000 lei 

D.S. Pisău – petrolist    200.000 lei 

C.A. Panaitescu – director 

Creditul Funciar Urban, 

Bucureşti  

  200.000 lei  

N.C. Oteteleşanu – petrolist    200.000 lei  

Bernard Lupescu – petrolist  2.600.000 lei – reprezentând 5200 acţiuni 

la rafinăria sa de petrol „Luceafărul” din 

Ploieşti împreună cu terenul de 2,50 ha şi 

o capacitate de 40 tone zilnic. Act aut. 

Tribunal Prahova, 4115/1919, transcris 

5311 din 30.09.1919.  

Scopul societăţii era dobândirea pe cale legală de orice bunuri miniere, 

terenuri petrolifere, explorare şi exploatare mine şi cariere, petrol şi derivate, înfiinţarea 

sau cumpărarea de rafinării, luarea în concesiuni de terenuri petrolifere, comerţul cu 

petrol şi derivate etc.  

Societatea „Păcura Românească” a obţinut autorizaţia legală de funcţionare 

din partea Tribunalului Ilfov, Secţia I Comercială, în 1920, actul constitutiv 

(autentificat la Tribunalul Ilfov sub nr. 10.755 din 1920), statutele, inventarul cât şi 

actul adiţional pentru modificarea art. 23 din statute, fiind publicate în „Monitorul 

                                                           
4
 Reprezentată de sir Albert Gerald Stern, coproprietar.   

5
 Philippe Marguerat, Les invesstisments française dans le Bassin Danubien durant l’entre-deux-

guerre pour une nouvelle interprétation, Revue Historique, nr. 1, 2004 (nr. 629), Editura P.U.F., p. 29.  
6
 “Monitorul Oficial”, nr. 59 din 17 iunie 1920, p. 2.015-2.017.   



 

Oficial”, nr. 59 din 17 iunie 1920
7
. A fost înregistrată la Oficiul Registrului de Comerţ 

sub nr. 649/1933
8
. 

Ca urmare, în data de 19 iunie 1920, s-a trecut la constituirea primului 

Consiliului de administraţie fiind desemnat ca preşedinte H.D. Fulga (absolvent al 

Academiei Comerciale), iar vicepreşedinte C.A. Panaitescu. Au fost cooptaţi ca membri 

în consiliu, pe o perioadă de 4 ani, următorii: dr. I.Em. Costinescu, ing. Vladimir 

Banciu, A. Păunescu, D.S. Pisău, N.C. Oteteleşanu, I.A. Berindei, Alex. Zănescu, N.A. 

de Sgardelly, Tancred Constantinescu. Cenzori au fost aleşi: George Trancu, A. 

Păunescu, N. Bănulescu, Al. Ionescu, Th. Florescu şi Dem. Iliescu.   

Deoarece pentru început societatea nu putea suporta cheltuielile şi onorariul 

unui director general conform art. 17 şi 18 din statute s-a delegat funcţia de director 

general lui A. Păunescu care împreună cu H.D. Fulga, Tancred Constantinescu, ing. V. 

Banciu şi Al. Zănescu să fie administratori ai societăţii. În 1924, după fuzionarea cu 

societatea „Redevenţa”, preşedinte al Consiliului de administraţie va deveni D. 

Dobrescu, vicepreşedinte Adolf Berkowitz, administratori delegaţi: Ely Berkowitz, 

D.D. Bragadiru şi Martin Şain, iar membri în Consiliu: ing. Banciu, dr. I. Costinescu, 

H.D. Fulga şi Alex. Zănescu. În 8 martie 1923 va avea loc Adunarea Generală 

Extraordinară a societăţii care va modifica art. 8, 14, 15, 17, 18, 20-30 şi 35 din statute.  

Sediul societăţii era în Bucureşti: Piaţa Rosetti, nr. 7, strada George 

Clemenceau nr. 2, Paris nr. 12, iar din noiembrie 1924 s-a mutat în sediul societăţii 

Redevenţa, strada Negustori, nr. 28. Din 26 octombrie 1922, era membră în Uniunea 

Generală a Industriaşilor din România plătindu-şi cotizaţiile anual
9
.  

După prima sa constituire, Consiliul hotărăşte ca operaţiunile societăţii de 

exploatare, industrializare şi comerţ cu petrol şi derivate să înceapă cu data de 1 iulie 

1920. Toate aceste operaţiuni urmau să fie efectuate prin exploatarea ţiţeiului din 

diferite perimetre petrolifere şi prelucrarea acestuia într-o rafinărie proprie. Această 

rafinărie situată în Ploieşti, a fost cumpărată de la societatea „Luceafărul Petrolifer” 

prin act de vânzare-cumpărare autentificat la nr. 14.987/1920 şi transcris la Tribunalul 

Prahova sub nr. 962/1920. Rafinăria se compunea dintr-un teren în suprafaţă totală de 

17,70  ha împreună cu construcţiile şi instalaţiile necesare
10

. Era prevăzută să 

prelucreze 15 vagoane de ţiţei zilnic şi să se obţină o producţie de 24 tone uleiuri pe zi 

şi între 2,5 – 5 tone de unsori.  

Pentru a o moderniza, la sfaturile consilierului Tancred Constantinescu, s-au 

comandat în străinătate, la preţuri mai avantajoase 2 cazane cu aburi, iar de la firma 

cehă Witkovitz: maşini precum şi 2 rezervoare a câte 100 şi 200 vagoane, 2 cazane 

pentru ulei distilat şi un cazan de aburi de 100 m.p
11

. Comenzile erau garantate prin 

intermediul Băncii „Dacia Traiană”, reprezentată de preşedintele I.A. Berindei care era 

şi consilier al societăţii.  

În septembrie 1921 ca urmare a raportului întocmit de directorul general al 

societăţii, A. Păunescu, directorul rafinăriei M. Morgenstern care era declarat „un 
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incapabil şi insubordonat” care refuza ordinele primite lăsând fabrica într-o completă 

debandadă, a fost îndepărtat din serviciu. Pentru reparaţii curente a fost înfiinţat un 

atelier al rafinăriei dotat cu strunguri, nicovale, mese de lucru, bormaşini şi alte scule 

necesare.    

Pentru executarea lucrărilor la instalaţiile rafinăriei s-a încheiat, în 5 mai 

1921, un contract cu firma J. Koppes & Comp., societate în nume colectiv, din Ploieşti 

în valoare de 1.520.000 lei. În 19 noiembrie 1922, firma Koppes va da faliment, ea fiind 

preluată de Anton Chutny devenind firma Chutny.  Acesta a provocat mari întârzieri şi 

daune trebuind să fie investiţi alţi 355.805 lei, rafinăria nemaifiind pusă în funcţiune 

timp de 3 ani.  În această situaţie s-a declanşat un proces în 1925 prin care Anton 

Chutny, proprietarul Uzinelor Mecano-Tehnice a fost chemat în judecată pentru 

rezilierea convenţiei din 1921, pentru neîndeplinirea obligaţiilor din contract şi daune 

de 940.000 lei
12

.      

Pentru transportul produselor şi a materialelor necesare rafinăriei vor fi 

achiziţionate un camion şi un automobil pentru interesele membrilor direcţiei şi a 

delegaţilor care verificau societatea. Tot pentru producţie se aprobă participarea 

societăţii la societatea „Câmpurile Petrolifere” din Băicoi, iar pentru informaţii privind 

activitatea societăţii se aprobă o subvenţie anuală de 3000 lei pentru revista „Monitorul 

Petrolului” pe timp de 1 an.  

Pentru dezvoltarea rafinăriei, Consiliul de administraţie hotărăşte că era 

nevoie de un teren mai mare şi un al doilea pentru proiectarea unei linii ferate de 

centură a oraşului Ploieşti, precum şi o linie de garaj de cel puţin 500 metri. Pentru 

mărirea producţiei rafinăriei se va încheia un aranjament cu colonelul Ballif pentru 

executarea unor lucrări de mărire a capacităţilor de producţie.  

Ca urmare, în 23 iunie 1920, societatea cumpără cu suma de 625.000 lei de la 

Elena I.G. Obrocea, rentieră, cu autorizaţia soţului I.G. Obrocea, avocat, amândoi din 

Ploieşti, un teren în suprafaţă de 150.000 m.p. situat pe teritoriul comunei Ploieştiori, 

judeţul Prahova, pe drumul Ploieşti – Câmpina. Terenul situat lângă rafinăria 

„Luceafărul” permitea executarea liniei ferate proiectate de ing. Drugeanu. Actul a fost 

autentificat la Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, sub nr. 14.987 din 1920 şi transcris la 

Tribunalul Ilfov sub nr. 3887 din 28 iunie 1920
13

.  

În 26 decembrie 1920, societatea mai cumpără cu suma de 150.000 lei tot de 

la familia Obrocea un teren de 22.188 m.p. situat în continuarea terenului vândut în 

iunie 1920. Actul a fost autentificat la Tribunalul Ilfov sub nr. 962 din 1921 şi transcris 

la nr. 1025 din 1921 la Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat
14

. 

În 1922, între societatea Păcura Românească şi linia ferată Ploieşti – Văleni a 

intervenit o convenţie în baza căreia linia ferată se angaja să construiască pentru 

societate o linie de garaj, plecând de la linia ferată Ploieşti – Văleni şi până la rafinăria 

societăţii. Construcţia acestei linii de garaj va începe în 1922 dar va sta neterminată 

până în 1925 când în urma intervenţiilor şi somaţiilor, la directorul liniei ing. Drogeanu, 

lucrările s-au relauat şi terminat fiind predată societăţii
15

.  
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Prin intermediul avocaţilor, societatea va cumpăra şi va concesiona terenuri 

petrolifere. Astfel, în mai 1921 se vor cumpăra 11.654 m.p. teren petrolifer situat în 

Buştenari, punctul „Puturosul” de la proprietarii Frâncu şi Munteanu, iar în noiembrie 

1922, concesiunile pe 40 de ani, erau următoarele: Moreni, Copăceni, Buştenari (21,50 

ha), Scorţeni (4,50 ha), Filipeştii de Pădure (10,90 ha) şi Opăriţi (25,00 ha)
16

.  

Pentru început s-a aprobat cumpărarea a 7 vagoane de ţiţei de Băicoi a câte 

7.000 lei pentru un vagon şi 50 vagoane de ţiţei de Buştenari cu preţul  de 7300 lei 

pentru un vagon. Dispunând de un permis de export a unei cantităţi de 32 de vagoane 

produse petroliere, vinde 12 vagoane de benzină, 16 vagoane petrol distilat şi 2 vagoane 

de motorină către ing. D. Goldenberg şi Fabry Reiner contra sumei de 253.688 lei 

pentru transportul acestor produse până la Oradea Mare
17

. Transportul urma să fie făcut 

de către firma „Fraţii Demetrian” în baza unei convenţii de transport.  

Deoarece nu era permisă în acea perioadă subînchirierea cantităţilor de 

produse petroliere, ele trebuind să fie întrebuinţate de beneficiarii concesiunilor se va 

ajunge chiar de la începutul activităţii la un lung proces cu cumpărătorii care se va 

încheia în 1925.   

Din cauza impedimentelor de ordin fiscal, a preţurilor tot mai mari, a crizei 

care se va declanşa în 1929 şi lipsei de rezultate favorabile, activitatea se va reduce 

încetul cu încetul exclusiv la comerţul petrolului pe piaţa internă nefăcându-se export 

de produse petroliere. În toate rapoartele Consiliului de administraţie, până în iunie 

1940 când activitatea a fost sistată prin decizia Adunării generale extraordinare se arăta 

că maximalizarea preţurilor produselor petrolifere la import la un nivel inferior 

preţurilor de export, precum şi majorarea sarcinilor fiscale (cifra de afaceri, timbre pe 

facturi, contribuţii excepţionale, sociale etc.) au împiedicat mult circulaţia produselor 

tinzând la instaurarea sistemului livrărilor directe de la producători la consumatori. 

Cum societatea nu era producătoare de produse petroliere ci îşi acoperea necesităţile  

prin cumpărare de la alte societăţi care aveau această calitate a fost studiată posibilitatea 

îndrumării activităţii în alte direcţii care să asigure o rentabilitate a capitalului 

disponibil. Ca urmare, încă din anul 1940, societatea va investi o parte din capital în 

acţiuni ale societăţii Redevenţa, cu care fuzionase, în număr de 9810 acţiuni în valoare 

4.905.000 lei, prin agenţi oficiali de schimb şi care, prin situaţia sa, asigura sumele 

investite precum şi rentabilitatea lor
18

.  

În conformitate cu prevederile legii din 1900, pentru construcţia şi exploatarea 

căilor ferate particulare, prin cererea din 13 ianuarie 1927, societatea solicita 

Departamentului Comunicaţii, concesionarea, pe 30 de ani (actul 5592 din 1927) al 

liniei normale de garaj ramificată din linia Ploieşti – Văleni la rafinăria societăţii. Linia 

avea un total de 1070 metri (680 metri linia şi 390 metri ramificaţia) plătindu-se o taxă 

de control anuală de 400 lei pentru fiecare km de linie19.  

În şedinţa Consiliului de administraţie a Societăţii „Creditul Minier” din 13 

iulie 1921 se aprobă încheierea definitivă a unui contract cu societatea „Păcura 

Românească”, pentru concesionarea a 250 ha teren petrolifer la Scăioşi, judeţul Prahova 
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cu preţul de 1.850.000 lei plătibil societăţii. În acelaşi timp se aprobă a se plăti fraţilor 

C. şi I. Cireşeanu suma de 1.995.000 lei pentru mai multe terenuri în suprafaţă totală de 

200 ha în aceeaşi regiune şi în prelungirea concesiunii societăţii Păcura Românească. 

De asemenea, se acordă şi suma de 655.000 lei pentru faptul că „amândoi renunţă la 

condiţiile de lucru ce impuseseră societăţii Păcura Românească, pe terenurile 

menţionate”
20

.  

Având în vedere că societatea nu dispunea de fonduri în numerar pentru a se 

face unele credite necesare în activitatea societăţii s-a hotărât să se gajeze la bănci toate 

acţiunile „Câmpurile Petrolifere” până la vinderea lor. Vor fi vândute, până la urmă, şi 

ultimele 440 de bucăţi deţinute pentru a se procura banii necesari societăţii. Cu 

beneficiile rezultate vor fi amortizate cheltuielile făcute în anul 1922 cu administraţia 

societăţii. În 31 decembrie 1922 Consiliul de administraţie aprobă să se dea 

funcţionarilor gratificaţii de Anul Nou, respectiv salariul pe o lună.  

Încă din şedinţa din 2 iunie 1922 a Consiliului de administraţie se arăta că 

societatea nu mai dispunea de fonduri pentru terminarea instalaţiilor de la rafinărie şi ca 

urmare se autoriza, ţinând cont de propunerile făcute, fie vinderea rafinăriei, fuziunea 

cu o altă societate sau persoană particulară sau transformarea societăţii, cu condiţia de a 

obţine cel puţin suma de 20.000.000 lei în starea în care era rafinăria, fie 25.000.000 lei 

împreună cu linia ferată. Se accepta fie numerar, fie acţiuni şi numerar sau chiar numai 

acţiuni, dacă societatea cu care urma să fuzioneze ar fi prezentat suficiente garanţii
21

. 

Societatea a primit o ofertă verbală „din partea unei case mari germane” din 

Hamburg care era interesată de societatea „Păcura Românească” cu condiţia ca 

capitalul social să fie sporit de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei din care 1/5 din acest 

spor să se atribuie vechilor acţionari, iar 4/5 să se atribuie grupului german. Emisiunea 

acţiunilor trebuia să se facă pentru grupul german pentru 600 lei bucata plus cheltuieli 

de emisie, iar pentru vechii acţionari la 500 lei plus cheltuielile de emisie. Grupul 

german urma să depună 50% din valoarea nominală plus 100 lei  şi cheltuielile de 

emisie la facerea actelor.  În cazul în care s-ar fi aprobat oferta grupului german, acesta 

se obliga să depună o scrisoare de garanţie la una din băncile mari (primul vărsământ 

era de 10,5 milioane lei) pentru garantarea executării tuturor lucrărilor de la rafinărie. 

Grupul mai solicita 4 locuri în consiliul format din 12 membri, un cenzor din 3 şi 

funcţia de director general.  

Societatea Creditul Minier s-a arătat interesată în februarie 1924 de problema 

unei fuzionări a societăţii Păcura Românească cu ea, dar Consiliul de administraţie de la 

Creditul Minier a hotărât a se trata de preferinţă „cumpărarea activului societăţii”, de 

preferinţă întreaga rafinărie în perfectă stare de funcţionare. Delegaţii societăţii Păcura 

Românească au amânat răspunsul şi astfel fuziunea nu a mai avut loc şi nici preluarea 

capitalului aşa cum se intenţiona
22

.  

În 28 martie 1924, Consiliul de administraţie hotărăşte, având în vedere 

situaţia grea financiară, să înceapă convorbi pentru o prefuzionare cu societatea 

Redevenţa care să preia tot activul şi personalul împreună cu toate datoriile societăţii 

dându-se 4 acţiuni „Păcura Românească” pentru 1 acţiune Redevenţa din emisiunile 
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vechi sau câte 2 acţiuni contra a 1 acţiune din viitoarele emisiuni, plus câte 20 de lei de 

fiecare acţiuni pentru cheltuielile de preschimbare. Ca urmare, societatea „Redevenţa” 

şi-a asigurat printr-un schimb de acţiuni majoritatea acţiunilor Societăţii „Păcura 

Românească. Rafinăria preluată prelucra 40.000 tone anual şi, în caz de nevoie, sporită 

la 120.000 tone (în martie 1932, societatea va închiria societăţii „Păcura Românească” 

toate rezervoarele rafinăriei, în număr de 36, cu o capacitate totală de 2.783 vagoane, pe 

trei luni, cu o chirie de 100.000 lei pe toată durata contractului).  

În anul 1925, societatea „Păcura Românească” datora societăţii „Redevenţa” o 

sumă de aproximativ 9.000.000 lei iar societăţii cehe „Witkovitz”, ultima rată pentru 

cazanele comandate în valoare de 700.000 lei. Pentru finalizarea reparării instalaţiilor şi 

repunerea în funcţionare a rafinăriei mai erau necesare 10-12.000.000 lei.  

Ca urmare, s-a apelat la societatea „Creditul Industrial” pentru un împrumut 

de 20.000.000 lei din care să se achite o parte din datoriile societăţii „Redevenţa”, iar 

restul pentru lucrări. În urma expertizării rafinăriei  s-a ajuns la concluzia că societatea 

avea un activ de 63.000.000 lei. Din păcate, societatea Creditul Industrial nu a aprobat 

decât un împrumut de 10.000.000 lei cu o dobândă de 9% cu ipotecă pe bunuri şi 

instalaţii.   

În scopul punerii în funcţiune a rafinăriei au fost aprobate lucrări de 

modernizare în sumă totală de 17.000.000 lei care să fie executate de societăţile Wolff, 

Custodis, Mondenach, Wurm. Administratorul societăţii, Martin Şain, arăta Consiliului 

de administraţie din 8 iunie că după ce lucrările vor fi terminate se va lua în discuţie 

dacă va fi mai avantajos ca rafinăria să lucreze pe cont propriu sau să fie închiriată altei 

societăţi. Se arăta, de asemenea, că s-a intrat în tratative cu societatea „Sospiro” şi altă 

societate pentru a se închiria capacitatea de prelucrare a rafinăriei. Mai târziu, societatea 

„Petrolmina” se va arăta interesată de rafinăria din Ploieşti, oferind o sumă de 50.000 

lire sterline care prin tratative ar fi putut urca la 60.000 lire sterline.   

Pentru desfacerea produselor petroliere, inclusiv la intern, s-a achiziţionat prin 

închiriere în decembrie 1926 depozite la Constanţa şi Focşani şi s-au dus tratative cu 

diverşi proprietari de depozite petroliere din ţară, în special din Ardeal, în vederea 

închirierii a cât mai multe depozite. Pentru o mai bună administrare a acestor depozite 

s-au înfiinţat sucursale în Constanţa şi Focşani. Chiria pe depozite nu consta dintr-o 

sumă fixă ci dintr-o participare la beneficiu, după deducerea tuturor cheltuielilor de 

exploatare ale depozitelor. Acest lucru nu ducea la imobilizarea capitalurilor prin 

cumpărări de depozite ci la cointeresarea proprietarilor stimulând vânzările şi 

obţinându-se preţuri cât mai bune. Preţurile de vânzare a produselor fabricate de 

societate se vindeau cu 5,50 lei kg de benzină şi 1,5 lei kg de petrol.  

Foarte mulţi depozitari din Galaţi, Chişinău, Oradea, Arad, Turnu-Măgurele 

au început tratative pentru a înfiinţa sau prelua depozite noi de produse petroliere
23

. În 

1930, s-a ajuns ca de la o vânzare 18.040 tone cât a fost în 1929, să se vândă 22.000 

tone produse procurate în întregime de la societatea „Redevenţa”.   În 1930 vor fi 

achiziţionate 2 depozite: 1 la Brăila şi 1 la Tulcea. Se va desface o cantitate de 32.773 

tone produse petroliere.  

În aprilie 1927, rafinăria a fost pusă în funcţiune rezultatele fiind 

satisfăcătoare iar diferite societăţi cum ar fi: „Foraky Românească”, „Banca Minelor”, 
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„Sondrum” s-au arătat dispuse de prelucrarea ţiţeiului lor. Pentru procurarea ţiţeiului 

necesar s-a obţinut în condiţii avantajoase un credit de 20.000 lire sterline de la 

„Banque Belge pour L‟Etranger”, pe un termen de un an cu o dobândă de 11% şi un 

comision de 400 lire.   În 27 mai 1927, societăţii i s-au acordat avantajele Legii pentru 

încurajarea industriei naţionale care cu toate că îi fusese acordată din 1922, efectiv a 

putut fi aplicată după punerea în funcţiune a rafinăriei
24

.  

Sarcinile grele pentru societate din cauza lipsei de capital propriu, conjunctura 

defavorabilă în care se găsea industria de petrol din România din cauza scăderii 

preţurilor la care societatea nu putea fi menţinută numai cu rafinăria sa decât dacă avea 

o prelucrare dublă cu acelaşi personal şi cu aceleaşi cheltuieli de regie, au determinat 

conducerea societăţii să înceapă tratativele pentru vânzarea societăţii către societatea 

„Româno-Africană” reprezentată de Paul Dormaun şi „Banca Minelor”.  

În 1928, prin actul de vânzare-cumpărare încheiat în 7 iulie şi autentificat la 

Tribunalul Ilfov sub nr. 24.457, societatea „Păcura Românească” reprezentată de D. 

Dobrescu şi Martin Şain vând societăţii „Româno-Africană”, societate înfiinţată în 

1918, cu sediul în Bucureşti, strada Nicolae Filipescu, nr. 7, prin reprezentanţii săi M. 

Vicaire şi G. Manoil, rafinăria societăţii cu preţul de 31.605.000 lei. Rezervoarele 

neîngropate în pământ, instalaţiile de rafinaj, motoarele, maşinile, sculele, mobilierul şi 

alte materiale erau evaluate la suma de 39.000.000 lei
25

.   

La sfârşitul anului 1931, prin depozitele societăţii de la Bucureşti, Ploieşti, 

Tulcea, Focşani, Constanţa, Brăila, Ghereta Rahovei au fost distribuite diferite produse 

petroliere cum ar fi benzina uşoară, grea, petrol rafinat, motorină, păcură, uleiuri 

minerale, vaselină, smoală la foarte mulţi clienţi în cantitate de 22.665 tone
26

.  

Până în anul 1940, activitatea societăţii s-a remarcat printr-o mai bună 

ameliorare a preţurilor obţinute la produse dar lipsa de bonificaţie a diverselor 

întreprinderi cărora le furniza în majoritate combustibil (păcură) a impus societăţii 

unele rezerve în ceea ce priveşte plasamentele. Din această cauză totalul cantităţilor 

vândute în 1938 a fost de 10.476 tone faţă de 12.840 tone în 1937. În schimb, valoarea 

obţinută la vânzările din 1938 a fost de 17.407.044 lei, faţă de 13.764.071 lei în 1937
27

. 

Acest surplus a îngăduit societăţii să realizeze un beneficiu brut de 1.913.630 faţă de 

numai 1.663.840 lei în 1937. Beneficiul brut realizat din vânzarea produselor, majorat 

cu beneficiul din redevenţe, totaliza un beneficiu brut de 2.079.017 lei
28

. Societatea 

dorea să „cultive” clientela sa serioasă pentru a obţine rezultate cât mai bune. Era 

mulţumitor că pe lângă amortizările legale făcute s-au putut acoperi cheltuielile pentru 

regie, administraţie etc. Anii 1940 şi 1941 se vor sfârşi cu o pierdere de 145.531 lei 

respectiv 197.153 lei
29

.  

Adunarea generală extraordinară din 12 iunie 1937 a decis reducerea valorii 

nominale a acţiunilor de la 500 lei la 400 lei, iar în 31 decembrie al aceluiaşi an, 

capitalul social va rămâne la 12.000.000 lei împărţit în 30.000 acţiuni a câte 400 lei 

valoare nominală. Adunarea generală din 3 ianuarie 1941 va decide nominativitatea 
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acţiunilor societăţii. Nu vor fi nominalizate 887 de acţiuni deoarece titularii nu s-au 

prezentat cu acestea. Din cele 30.000 de acţiuni, 29.112 bucăţi erau deţinute de 

societatea „Redeveţa” iar o acţiune de Matei Iosifache
30

.  

În ceea ce priveşte Consiliul de administraţie după moartea vicepreşedintelui 

D.D. Bragadir în 1937, iar mai târziu schimbarea din funcţia de preşedinte a lui Hercule 

D. Fulga începând cu 1940 preşedinte va deveni Popescu George (membru în Consiliul 

de administraţie al societăţii „Xenia”), iar membri Jalea Dumitru şi Cristoloveanu 

Victor. Cenzori vor fi aleşi Iliescu Niculae, Tănăsescu Hristache, Costantinescu Aurel 

şi Ionescu Dan
31

.  

În septembrie 1944, preşedinte al Consiliului de administraţie va deveni 

Corneliu Dobrescu, iar consilieri G.G. Costandaky şi Simons Lasersons.  

Societatea va funcţiona până în anul 1948 când va fi desfiinţată, fiind inclusă 

în societatea Sovrompetrol.   
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 Abstract 

 The defeats of the German troops on the Soviet front took a heavy toll on the economic 

agreements concluded by Berlin with Romania on 9 February 1944. Thus, faced with the prospect of 

getting turned its territory into a theater of operations, Romania abandoned its policy of steady 

economic exchanges of the previous years and agreed to provide more goods to Germany. The 

payments made by the German partners in Swiss francs represented a success of Romanian 

diplomacy, a symbol of independence from Germany and of the equality that characterized the 

relationship between the two countries. 

 Keywords: war economy, economic exchanges, economic negotiations, parity leu/ReichMark   

 

   

 La cumpăna anilor 1943-1944 relaţiile politice româno-germane erau tensionate. 

Românii erau îngrijoraţi de apropierea armatei sovietice de teritoriul naţional şi căutau 

soluţii care să determine încetarea războiului cu anglo-americanii. Germania urmărea 

cu atenţie evoluţia politică a Bucureştiului, în contextul în care Italia părăsise Axa. 

 Atitudinea Turciei, despre care se anticipa că va rupe relaţiile diplomatice cu 

Germania, era atent monitorizată, atât de partea română, cât şi de cea germană. 

 În contextul prezentat, negocierile economice româno-germane se anunţau a fi 

lungi şi dificile. Soluţia pentru urgentarea semnării unui nou acord economic era în 

mâinile Băncii Naţionale a României (B.N.R.), care a influențat în anii precedenți 

acordurile economice anterioare, prin opunerea unei rezistențe la încercările Germaniei 

de a mări sumele alocate de statul român, fapt care ar fi determinat o inflație 

necontrolată. La începutul anului 1944 aceasta a abandonat rezistenţa ei anterioară faţă 

de cererile germanilor, în special în problema leilor necesari armatei germane din 

România
1
. 

 Deoarece evoluţia situaţiei militare după ofensiva sovietică din decembrie 1943 

făcea probabilă dislocarea trupelor germane din partea sudică a frontului, colonelul F. 

Polack, şeful Încartiruirii din Marele Stat Major al armatei germane, a sosit de urgenţă 

la Bucureşti (30 ianuarie 1944) pentru a examina toate problemele legate de aşezarea 

frontului pe teritoriul românesc şi de a-l consilia pe dr. Clodius
2
în negocieri derulate cu 

mareşalul Ion Antonescu, pentru a obține suplimentarea contribuţiei României la 

războiul antisovietic. 

 Referitor la România, Führer-ul constata „cu adâncă mâhnire” dificultăţile mari 

pe care dr. Clodius le întâmpina în negocierile de la Bucureşti. Astfel, Hitler considera 
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că „fiecare tonă de petrol care va putea fi economisită în România va reprezenta un 

sprijin pentru războiul purtat de Germania(…) fiecare tonă de cereale care zace undeva 

într-o şură fără a aduce foloase, este o crimă împotriva luptei noastre comune”
3
. 

 În faţa ofensivei Armatei Roşii, Hitler a făcut un apel tuturor statelor satelit sau 

aliate, să mărească efortul economic pentru susţinerea războiului purtat de armatele 

germane. 

 

Dezbatere 

 Amplasarea frontului pe teritoriul României, în Basrarbia şi Moldova, l-a 

determinat pe mareşalul Ion Antonescu să aprobe ratificarea protocolului economic 

româno-german, fiind conştient asupra a două realităţi: pentru a apăra România şi, în 

special, zona petroliferă, trupele germane urmau să ocupe poziţii defensive pe teritoriul 

ţării, adoua era formulată de reprezentanţii Bănci Naţionale care au avertizat că din 

punct de vedere economic, păstrarea echilibrului soldului din contul de clearing nu mai 

era posibilă, deoarece Germania, încă de la sfârşitul anului 1943, dădea semne că nu 

mai poate onora livrările româneşti. 

 În dezbaterea comisiei economice permanente româno-germane, pornind de la 

realităţile cu care se confruntau cele două state, au intrat următoarele probleme: 

-  ratificarea de urgenţă a protocolului privind livrările de petrol, solicitat de 

reprezentanții Germaniei,  document finalizat din noiembrie 1943
4
. Totodată, aceștia au 

adus în discuţie stabilirea preţurilor la produsele româneşti, precum şi a contingentelor 

pentru următorul an şi nu în ultimul rând preluarea de către Germania a cantităţilor de 

petrol destinate pentru anul 1943/1944, Italiei
5
; 

- partea română a adus în discuţie lichidarea arieratelor şi a restanţelor acumulate 

de C.F.R. şi de autorităţile statului, ca urmare a serviciilor prestate trupelor germane, 

problema bugetului Misiunii Militare Germane din România (în condiţiile creşterii 

numărului de militari germani), plata pensiilor speciale acordate etnicilor germani care 

au luptat ca voluntari în armata germană. Intensificarea activităţii aeriene a anglo-

americanilor a fost adusă în discuţie, ca punct separat, deoarece trebuiau analizate 

foarte minuţios problema întăririi apărării zonei petrolifere, precum şi a despăgubirilor 

pentru daunele cauzate de bombardamente
6
. 

 Convenţiile economice româno-germane, semnate la 9 februarie 1944, la 

Bucureşti, au devenit, în condiţiile enunţate anterior, de o importanţă deosebită în 

cadrul colaborării economice româno-germane. 

 După acordurile semnate în mai şi august 1940, constatăm, cu ocazia analizării 

protocoalelor semnate la 9 februarie 1944,  abandonarea politicii de echilibru financiar 

practicată de partea română pe toată durata celor patru ani anteriori. 

 Protocolul asupra livrării de produse petrolifere româneşti către Germania a fost 

încheiat la 30 noiembrie 1943 şi reglementa cadru tehnic şi juridic în care urma să se 

desfăşoare livrările de produse petrolifere spre Germania. Ratificarea Protocolului a 

fost realizată la 9 februarie 1944, prin semnarea de către dr. Carl Clodius şi Viorel 

Petală. 
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 Articolul I al Protocolului prevedea majorarea preţurilor la rafinărie cu 30% faţă 

de cele stabilite la 8 februarie 1943. Majorarea avea ca scop compensarea creşterii 

preţului de producţie şi de transport. Din majorarea de 30% a preţului per tonă, 28 de 

procente reveneau societăţilor petrolifere şi 2% Acex-ului (societate abilitată să execute 

exporturile de petrol). 

 De asemenea, taxele comunale au fost stabilite la nivelul celor practicate la 1 

noiembrie 1943, plata lor intrând în sarcina importatorilor
7
. Noile preţuri au intrat în 

vigoare retroactiv, de la data de 1 februarie 1943. 

 Livrările de produse petroliere către trupele germane, din ţară şi de peste hotare, 

erau considerate export către Germania, iar aprovizionarea efectivă se realiza din 

depozitele Intendenţei române şi din cele ale societăţilor agreate (Societatea 

„Distribuţia” – n.n.)
8
. 

 Conform articolului 4, s-a stabilit menţinerea tarifelor din iunie 1942 pentru 

transportul produselor petroliere prin intermediul conductelor, precum şi pe căile ferate. 

Taxele de manipulare şi de depozitare practicate de administraţia porturilor au fost 

majorate cu 60% faţă de cele în vigoare la 8 februarie 1943
9
. 

 Menţinerea tarifelor practicate de Căile Ferate Române a determinat guvernul 

Reich-ului să nu majoreze preţurile la comenzile solicitate de C.F.R. în Germania. 

Totodată, s-au dat garanţii privind executarea contractului şi livrarea materialului 

restant
10

. 

 Conform protocolului economic româno-german semnat la 9 februarie 1944, la 

Bucureşti, de către Mihai Antonescu şi dr. Carl Clodius, schimburile comerciale dintre 

cele două state, pentru anul convenţional octombrie 1943 – septembrie 1944, au fost 

estimate la circa 115 miliarde lei. Suma de aproximativ 1,91 miliarde de reich marks 

era constituită din exportul românesc către Germania, plata cheltuielilor armatei 

germane cantonate în România şi a altor plăţi efectuate în România în interes german 

(investiţiile în apărarea antiaeriană a zonei petrolifere – n.n.)
11

. 

 Exporturile germane către România erau estimate la 90 miliarde lei (1,5 miliarde 

reich marks), reprezentând o creştere de 150% faţă de anul convenţional 1942-1943
12

. 

 Unul dintre scopurile principale ale Protocolului îl reprezenta sporirea livrărilor 

de armament german către România, în special de tancuri şi blindate, avioane şi 

mijloace motorizate
13

. 

 Plăţile reciproce se executau din contul de clearing, pe baza acordului de plăţi în 

vigoare, cu menţiunea că pentru armamentul importat, statul român urma să plătească 

18 miliarde lei (din creditul de război existent). 

 Germania a suplimentat creditul special pentru livrările de material de război cu 

150 milioane reich marks, astfel că, prin Protocolul semnat, valoarea armamentului 

contractat de România, din Germania, (pe toată durata războiului) s-a ridicat la 1,05 

miliarde mărci. Consecvent principiului său că armamentul se va plăti după război, 

mareşalul Antonescu a dat instrucţiuni ca în Protocol, România să angajeze plăţi directe 
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de 300 milioane de reich marks (echivalentul în lei fiind de 18 miliarde), dar care să fie 

folosite de Germania pentru întreţinerea Misiunii Militare Germane din România
14

. 

 Tot în scopul constituirii de lichidităţi în lei pentru Germania, guvernul român s-a 

angajat să cumpere 416 milioane reich marks, sumă necesară Germaniei pentru 

decontarea în lei a importului de cereale, furaje şi păstăioase din România. Suma de 25 

miliarde de lei era pusă la dispoziţia Germaniei „(…) numai cu condiţia în care acesta 

procura Guvernului Român suma de 150.000.000 franci elveţieni liberi”
15

. 

 Disponibilitatea agriculturii româneşti de a exporta grâu, ovăz, orz, mazăre, mei, 

fasole, linte, lăsa Germaniei posibilitatea ca prin intermediul firmei „Reichsstelle für 

Getreide” să achiziţioneze cantităţile oferite de România sau să le vândă în statele 

europene neutre (Elveţia, Suedia)
16

. 

 Conform protocolului, Germania îşi rezerva un termen de două zile pentru a 

decide asupra achiziţionării directe a produselor agricole româneşti şi, totodată, s-a 

angajat ca, în cazul când apela la acest drept, să plătească României câte 6 milioane de 

franci elveţieni pentru fiecare miliard de lei oferit. 

 Preţurile solicitate de partea română pentru aceste produse agricole, în 

conformitate cu articolul 11 din Protocolul Economic, erau: 

- grâu: 100.000 tone a câte 500 franci elveţieni/tonă; 

- ovăz: 20.000 tone a câte 490 franci elveţieni/tonă; 

- orz: 70.000 tone a câte 490 franci elveţieni/tonă; 

- mazăre: 20.000 tone a câte 600 franci elveţieni/tonă; 

- mei: 20.000 tone a câte 550 franci elveţieni/tonă; 

- fasole: 31.100 tone a câte 800 franci elveţieni/tonă; 

- linte: 10.000 tone a câte 800 franci elveţieni/tonă
17

. 

 Pentru a uşura operaţiunea de decontare, Germania a decis să angajeze un avans 

de 20 de milioane franci elveţieni, pentru care B.N.R. a eliberat suma de 3,3 miliarde 

lei. Totodată au fost eliberate autorizaţiile de export pentru cele 291.100 de tone de 

produse agricole. 

 Prin prevederile protocolului, România şi-a exprimat poziţia fermă ca cerealele 

disponibile la export, care în anii precedenţi erau plătite de Germania din contul de 

clearing, să fie plătite în valută convertibilă. Chiar dacă o mare parte din cantităţile 

achiziţionate au rămas în ţară, pentru a hrăni trupele germane, autorităţile româneşti şi-

au impus punctul de vedere, ca aceste produse să fie considerate export, urmând ca 

statul român să încaseze taxele aferente. 

 Protocolul secret privitor la colaborarea economică de război între România şi 

Germania a încercat să trateze realist cele două mari probleme cu care se confruntau 

Germania şi România. 

 Germania avea nevoie urgentă de lei pentru plata necesităţilor armatei germane 

din România şi a produsele petrolifere importate. În acest sens, Protocolul prevedea ca 

până la 30 aprilie 1944, o sumă de 10 miliarde, din cele 25 de miliarde estimate a fi 

exportul suplimentar de cereale şi 8 miliarde din contractul de armament să fie puse la 

dispoziţia Intendenţei germane din România. 
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 Pentru perioada mai – august 1944 s-a estimat ca B.N.R. să răscumpere mărci în 

valoare de 2,5 miliarde lunar, operaţiune paralelă cu intrările de franci elveţieni din 

vânzarea produselor agricole. În septembrie 1944 suma, în mărci, ce ar fi rămas de 

răscumpărat ar fi fost de 83 milioane (5 miliarde lei). Din contractul de armament 

România s-a angajat să plătească, în perioada mai – septembrie 1944, câte 2 miliarde de 

lei. Cele aproximativ 4,5 miliarde de lei pe lună intraţi în conturile Intendenţei germane 

urmau să fie folosiţi şi pentru rezolvarea unei alte probleme aflate în suspensie, cum ar 

fi plata pensiilor voluntarilor români, de origine germană, din formaţiunile S.S
18

. 

 România urgenta achiziţionarea de armament modern (tancuri, blindate, 

avioane), obţinând, totodată, franci elveţieni pentru exportul de produse agricole. 

 Sumele în lei puse la dispoziţia armatei germane de către statul român au 

reprezentat o provocare pentru Banca Naţională. În acest sens s-a făcut apel la băncile 

particulare pentru a sprijini contul de cheltuieli cu 6 miliarde de lei. Statul acorda o 

garanţie de decontare, acoperită cu suma de 30 milioane francei elveţieni (bani 

proveniţi din exportul de cereale – n.n.)
19

. 

 Articolul 19 oferea României posibilitatea să obţină sume suplimentare, deoarece 

urmau să se exporte în Belgia, în cadrul unei operaţiuni de compensare, câte 65.000 de 

tone de grâu şi mazăre
20

. 

 Având în vedere schimbările politice intervenite în Europa, capitularea Italiei 

permiţându-le aliaţilor să instaleze baze aeriene la o distanţă medie faţă de câmpurile 

petrolifere româneşti, a fost semnat un Protocol adiţional la Protocolul secret din iulie 

1943. Scopul noului act era de a găsi sursele de finanţare pentru executarea 

construcţiilor de apărare contra schijelor, a instalaţiilor petroliere
21

. 

 Apărarea pasivă din zona petroliferă avea nevoie urgentă de investiţii, estimate la 

3,381 miliarde de lei, sumă care ar fi ridicat valoarea investiţiilor solicitate de Misiunea 

Aero Germană, şi prevăzută în Protocolul din 17 iulie 1943, precum şi în Protocolul 

Adiţional, la 14,4 miliarde lei. Conform prevederilor documentului semnat în iulie 

1943, cheltuielile iniţiale erau finanţate în proporţie de 45% de guvernul român, iar 

restul de cel german. 

 Prin actul semnat în februarie 1944, România se considera absolvită de plata unor 

cheltuieli suplimentare, faţă de cele 3,381 miliarde şi îşi rezerva dreptul de a cere 

Germaniei plata integrală a sumelor necesare peste suma cuvenită. 

 Conform articolului 3 din Protocolul adiţional, a fost acceptată solicitarea părţii 

germane, ca tunurile antiaeriene aflate în zona petroliferă, în valoare de un miliard de 

lei, să  fie considerate drept contribuţia Germaniei la cota-parte rezervată. 

 Securizarea spaţiului aerian românesc făcea „indispensabilă livrarea de cel puţin 

3 escadrile de vânătoare de zi”, astfel că livrările germane urmau să atingă suma totală 

de 13,5 miliarde lei
22

. Cum materialele amintite urmau să intre în proprietatea statului 

român, acesta s-a obligat să le răscumpere plătind Germaniei suma în lei. 

 Reconstrucţia rafinăriilor, ca urmare a bombardamentelor, urma să se executa 

prin contribuţia în părţi egale a guvernului german, a celui român şi al societăţilor 
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petroliere. Materialele necesare erau considerate ca participare germană. Cantităţile de 

fier necesare erau considerate ca suplimentare faţă de contingentele anuale de import 

ale României. 

 Dacă cheltuielile de reconstrucţie depăşeau suma de 4,5 miliarde de lei, sumele 

suplimentare intrau în plată în mod egal, în sarcina Germaniei şi României. 

 Bombardamentele executate de aviaţia anglo-americană în cursul anului 1944 au 

reuşit să provoace distrugeri semnificative rafinăriilor ploieştene. Ca urmare a faptului 

că Germania nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate privitoare la asigurarea cu piese de 

schimb şi utilaje a instalaţiilor de exploatare şi prelucrare, protocolul adiţional poate fi 

considerat un semieşec. 

 Materialul volant prevăzut a intra în compunerea aviaţiei zonei petrolifere, 

conform Protocolului din 17 iulie 1943, precum şi a actului adiţional din 4 februarie 

1944, avea o valoare estimată la 51.565.000 Reich Marks, aproximativ 3,094 miliarde 

de lei. Acesta revenea ca şi contribuţie a Germaniei, pentru programul de apărare a 

zonei petrolifere, urmând ca, ulterior, să intre în mod gratuit în folosinţa aviaţiei 

române. 

 Valoarea aparatelor solicitate în iulie 1943 se ridica la 10,57 milioane Reich 

Marks, reprezentând o escadrilă de aviaţie vânătoare de noapte, compusă din 12 

avioane Me 110 „G şi o escadrilă de aviaţie vânătoare de zi, compusă din 13 avioane 

Me 109 „G-2”. 

 După cum aminteam, amplasarea bazelor aeriene din sudul Italiei a provocat 

îngrijorarea Subsecretariatului de Stat al Aerului, care a solicitat ca, în cadrul 

Protocolului adiţional, aviaţia germană să suplimenteze numărul avioanelor. 

 Lista cu materialul suplimentar cuprindea: 

- 9 hidroavioane HEINKEL 114 „A” sau „B” (cu piese de schimb şi 3 motoare 

de rezervă); 

- 22 avioane HEINKEL 111, grupate în 2 escadrile (cu piese de schimb şi 12 

motoare de rezervă); 

- 12 avioane Me 110 (o escadrilă vânătoare de noapte) (cu piese de schimb şi 7 

motoare de rezervă); 

- 12 avioane HENSCHEL 129 (o escadrilă de asalt), (cu piese de schimb şi 7 

motoare de rezervă)
23

. 

 Tot la 9 februarie 1944 s-a semnat şi Protocolul confidenţial asupra rezultatelor 

celei de-a 14-a sesiuni a comisiilor guvernamentale română şi germană. Conform 

angajamentelor comerciale, România s-a obligat să exporte produse petroliere de 535 

milioane Reich Marks
24

. 

 Exportul german în România continua să cuprindă materii prime, utilaje şi 

maşini, produse de uz casnic, Germania obligându-se să exporte 320.000 tone de fier, 

130.000 tone de produse de fier, 40.000 tone de ţevi şi utilaj pentru industria petrolieră, 

maşini agricole şi rulmenţi
25

. Contingentele din Germania erau suplimentate de 

cantităţile necesare industriei petroliere, după cum precizam, refacerii „zonei Ploieşti” 

atribuindu-se un rol special. 
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 Valoarea importurilor din Germania, pe anul convenţional 1943/1944, a fost 

estimată la 72 miliarde lei, iar armamentul ce urma a fi livrat era estimat la 18 miliarde 

lei
26

. 

 Exportul românesc era structurat pe categoriile tradiţionale de produse: petrol, 

cereale, lemn. Valoarea contingentelor de export, exprimate în lei, era următoarea: 

petrol şi derivate 32 miliarde lei (535 miliarde Reich Marks), lemn 1 miliard de lei, 

cereale 48 miliard lei (din care 25 miliarde reprezenta valoarea cerealelor tranzacţionate 

prin convenţii speciale. 

 Trebuie să remarcăm creşterea ponderii produselor industriale destinare 

exportului, a căror valoare era de 5,3 miliarde lei (aproximativ 900 milioane Reich 

Marks). 

 În cadrul negocierilor româno-germane a fost ridicată problema exporturilor de 

petrol către Italia. În corespondenţa purtată între Nicolae Răzmeriţă şi Carl Clodius 

constatăm că guvernul român a acceptat să vândă Germaniei contingentul de petrol al 

Italiei, în urma asigurării date de reprezentantului german că România va avea la 

dispoziţie liretele necesare plăţii contractelor angajate în Italia
27

. 

 Mihai Antonescu, artizanul protocoalelor comerciale din februarie 1944, informa 

în şedinţa Consiliului de Miniştri din 23 februarie 1944 despre dificultatea negocierilor 

cu germanii. Situaţia dificilă în care se afla Germania pe plan militar, la începutul 

anului 1944, şi-a pus amprenta asupra negocierilor economice, Germania fiind în 

incapacitatea de a-şi onora angajamentele comerciale. 

 Pornind de la textul protocoalelor încheiate, la care se adaugă afirmaţiile 

demnitarului român, considerăm că ratificarea protocoalelor din februarie au 

reprezentat un succes al diplomaţiei româneşti. 

 Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri considera că „(…) niciodată n-am 

întâmpinat greutăţi şi pot spune imposibilităţi de a ajunge la unele soluţii ca în anul 

acesta, pentru că bazele însăşi ale discuţiilor erau cu totul deosebite”
28

. 

 Imposibilitatea Germaniei de a finaliza negocierile economice consta în faptul că 

nu puteau da nici aur, nici devize libere, iar livrările de armament puteau intra în impas. 

 Germania propunea un sistem de schimburi, prin care România să ofere 

produsele necesare războiului şi în acelaşi timp să finanţeze nevoile de lei ale trupelor 

germane, ale exportului, arieratele (estimate la 16 miliarde lei), pensiile celor înrolaţi în 

armata germană (acestea erau estimate la 4 miliarde). 

 Guvernul german refuza plata conturilor deschise în Transnistria. 

 Solicitările Germaniei erau inacceptabile, fapt sesizat chiar de reprezentantul ei la 

negocieri, care a propus: „(…) să renunţăm de a mai încheia un acord în acest an şi să 

mergem pe sistemul lunar, să ajungem la un troc simplu, pe schimb de mărfuri restrâns, 

limitat la un program lunar”
29

. 

 Carl Clodius a solicitat partenerilor români produse în valoare de 50 miliarde lei, 

fără acoperire în mărfuri din partea Germaniei, considerând că „(…) pentru a ajuta 

poporul român să se apere şi apărând poporul român prin trupele sale, înţelege să 
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aştepte din partea poporului român o contribuţie şi jertfe cu care să sprijine marele efort 

german, de care profita România în Răsărit”
30

. 

 Negocierile au fost suspendate la sfârşitul lunii ianuarie 1944, când 

reprezentantul Germaniei a plecat să prezinte Marelui Cartier General solicitarea 

României pentru materiale de război. 

 Poziţia intransigentă a guvernului de la Bucureşti a dus la schimbarea liniei de 

abordare a negocierilor de către Germania. Carl Clodius a fost mandatat să informeze 

partenerul român că vor fi satisfăcute cererile privind înarmarea (în special blindate şi 

motorizate). Totodată a informat că România urma să primească autocamioane de 5 

miliarde lei şi avioane în cadrul programului de apărare antiaeriană. 

 Un punct delicat al discuţiilor l-a reprezentat problema cheltuielilor Misiunii 

Militare Germane. Ambiguitatea şi caracterul de provizorat al Convenţiei Tătaru – 

Lohman, semnată în 1940, oferea prilejul unor interpretări. Germanii considerau că 

datoriile acumulate de armata germană în România, fie că era vorba de colaborarea 

militară de instrucţie sau apărarea zonei petrolifere, urma să facă obiectul unei lichidări 

de război
31

. 

 Bunurile ridicate de trupele germane din Transnistria în perioada iulie 1941 – 

ianuarie 1944 erau considerate de germani ca pradă de război. Invocând corespondenţa 

dintre Hitler şi Antonescu, unde se afirma că Transnistria era temporar dată spre 

administrare României, Carl Clodius considera că aceasta era un teritoriu ocupat de 

trupele germane, iar bunurile aduse în discuţie nu trebuiau plătite. Creanţele Căilor 

Ferate, legate de transportul trupelor germane în guvernământ nici nu trebuiau 

discutate
32

. 

 A fost adoptată soluţia propusă de partea română, care presupunea lichidarea 

datoriei Căilor Ferate Române (pentru cărbunele achiziţionat din Germania) cu datoriile 

acumulate pentru transportul trupelor germane. 

 Nemulţumiţi de derularea negocierilor, germanii au anunţat că se află în 

imposibilitatea de a continua sistemul de creditare al economiei româneşti, instituit prin 

Acordul de credit din 4 decembrie 1940. Cum acest acord oferea produse economiei 

româneşti pe o perioadă de 10 ani, partea română a considerat că era important să facă 

concesii. Astfel, delegaţia română a acceptat să plătească o parte din arieratele pentru 

armament, în special cele din cadrul Protocolului secret din 17 iulie 1943 şi să pună la 

dispoziţie un avans pentru armamentul care urma să fie livrat în 1944. 

 Analizând rezultatele schimburilor comerciale cu Germania, în anii 1942-1943, 

Mihai Antonescu considera că acestea au fost favorabile României
33

. 

 În şedinţa Consiliului de Miniştri din 23 februarie 1944 a fost adusă în discuţie 

problema importurilor din Italia. Deoarece situaţia politico-militară din peninsula 

italiană nu garanta că pe viitor contractele semnate vor fi onorate, mareşalul Antonescu 

a hotărât ca atât cele 300 de milioane lirete din contul de clearing, oferite de Germania 

în schimbul preluării contingentului de petrol destinat Italiei, cât şi debitul de 250 de 
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milioane lirete din contul româno-italian, „să le lichidaţi repede
34

. Italia republicană îşi 

arăta disponibilitatea de a relua exporturile de textile pentru armata română. 

 Contingentele de fier importate din Germania au scăzut în urma pierderii 

exploatărilor de fier de la Krivoirog. La începutul anului 1944 restanţele Germaniei, din 

contractele scadente în anii precedenţi, se ridicau la aproximativ 150.000 tone. 

 Conştienţi de imposibilitatea Germaniei de a onora restanţele şi de a livra 

cantităţi suplimentare, membrii guvernului au decis să apeleze la stocurile interne 

pentru a nu reduce producţia la stocurile industriei metalurgice. Generalul Gh. Dobre, 

ministrul Înzestrării Armatei, considera că rezervele de fier ale fabricilor asigurau 

producţia pentru două luni, iar în teritoriu mai existau cantităţi suficiente pentru 7-8 

luni
35

. Mari cantităţi de fier vechi existau în Basarabia şi Bucovina, dar evoluţia rapidă 

a frontului, transporturile militare şi cele care vizau retragerea bunurilor din teritoriile 

ameninţate de front, conturau imposibilitatea ca aceste rezerve de fier să fie aduse la 

fabrici. 

 Stavri Ghiolu, Subsecretarul de Stat pentru Industrie, Comerţ, Mine, considera că 

putea fi rezolvată criza fierului, deoarece Germania urma să livreze industriei româneşti 

20.000 tone de fier vechi, la sfârşitul lunii februarie 1944
36

. 

 Analiza surselor documentare româneşti, păstrate în arhivele Ministerului de 

Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor ne prezintă, fără echivoc, o nuanţare 

în ceea ce priveşte poziţia celor două state. 

 Evident, la această schimbare a contribuit situaţia militară a Germaniei. După 

cum aminteam, aceasta pierduse iniţiativa strategică şi importante teritorii în Europa, 

fapt care s-a repercutat asupra economiei de război. Lipsa resurselor primare din aceste 

teritorii s-a văzut cel mai bine în „concesiile” economice făcute României sau, mai 

precis, în refuzul Germaniei de a mai acorda avantaje imediate statelor aliate. 

 La începutul anului 1944 petrolul românesc rămânea principalul punct de interes 

pentru Germania. Negocierile economice privind păstrarea intactă a capacităţilor de 

producţie ale zonei petrolifere au găsit rapid un numitor comun. Punctele aflate în 

suspensie, a căror rezolvare se amâna, erau date de utilajul petrolier oferit României 

pentru a menţine extracţia la nivelul anilor precedenţi. 

 Atât partea germană, cât şi partea română, au fost de acord să mărească 

investiţiile în apărarea contra aviaţiei anglo-americane. Germania a contribuit cu 

avioane moderne şi materiale de telecomunicaţii, iar România a acceptat să răscumpere 

materialul de război german. 

 Celelalte produse româneşti ce se exportau în Germania au reprezentat cheia 

negocierilor economice româno-germane din februarie 1944. pierderea resurselor 

alimentare din Rusia au găsit armata germană în imposibilitatea de a găsi rapid surse 

alternative în vastul lor teritoriu. De aceea, România devenea un pion important în 

aprovizionarea cu alimente a armatei germane. 

 Îngrijoraţi de abuzurile săvârşite de trupele germane aflate în retragere prin 

Transnistria şi nordul Basarabiei, autorităţile române au acceptat să suplimenteze 

contingentele de export spre Germania, dar au condiţionat Germania să ofere 150 de 

milioane franci elveţieni cu garanţie pentru exportul suplimentar. 
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 Un atu important în reuşita negocierilor l-a reprezentat protestul părţii române 

faţă de politica Ungariei. Oficialii de la Bucureşti au prezentat negociatorilor germani 

fapte concrete privind imposibilitatea României de a livra cereale în Elveţia, contra 

devize libere, în schimb Ungaria avea acceptul Germaniei să exporte aceleaşi produse 

către destinaţia amintită. 

 Un alt punct important al negocierilor l-au reprezentat livrările de armament 

german pentru armata română. Ameninţările germane privind suspendarea creditelor 

oferite pentru industrie şi armată au avut efect imediat, România acceptând eliberarea 

sumelor în lei necesare întreţinerii trupelor germane ce urmau a veni în ţară şi plata în 

avans a armamentului ce urma s fi livrat în 1944. În acest mecanism financiar au fost 

atrase şi băncile private din România, care urmau să contribuie cu 6 miliarde de lei. 

 În a doua jumătate a lunii februarie 1944, trupele germane au început să se 

retragă pe teritoriul României. Pentru a evita situaţia neplăcută de la începutul anului 

1941, oficialii de la Bucureşti s-au grăbit să ceară încheierea unei convenţii care să 

reglementeze situaţia staţionării trupelor germane în România. 

 Venind în întâmpinarea dorinţei românilor, generalul Hansen, reprezentantul 

Wermacht-ului în România a avut o întrevedere în data de 15 martie 1944, cu mareşalul 

Ion Antonescu
37

. 

 În cadrul discuţiei, mareşalul Ion Antonescu a arătat, la fel ca şi în cadrul 

discuţiilor avute cu Hitler, la 28 februarie 1944, la Klessheim, că transformarea 

teritoriului României în zonă operativă atrage după sine mari implicaţii de ordin 

strategic şi militar. 

 La fel ca şi în discuţia avută cu dictatorul german, cu două săptămâni mai 

devreme
38

, mareşalul a arătat că o parte însemnată a trupelor române sunt ţintuite pe 

Carpaţi de atitudinea ostilă a Ungariei şi a cerut încă o dată revizuirea Dictatului de la 

Viena. Ca şi în alte cazuri când situaţia o impunea, mareşalul a ridicat problema 

Transilvaniei de Nord în speranţa că necesităţile de moment ale Germaniei vor 

determina revizuirea actului din 30 august 1940. 

 Mareşalul i-a prezentat generalului Hansen greutăţile de ordin militar ce 

decurgeau din slaba organizare a reţelei feroviare româneşti. Atât transporturile trupelor 

române, cât şi ale celor germane dinspre vestul ţării spre nordul Moldovei trebuiau să 

treacă prin Ungaria (pe linia ferată Braşov - Bicaz). 

 Replierea armatei germane a creat premisele sosirii în România a unui val masiv 

de refugiaţi (germani, ucraineni, ruşi, cazaci), care ar fi fost un mediu propice pentru 

acţiunea agenţilor sovietici în spatele frontului. România a considerat inoportună 

stabilirea pe teritoriul naţional a refugiaţilor, considerând că aceştia pot tranzita nordul 

Moldovei sub escorta armatei germane. 

 Cel mai important aspect al negocierilor l-a reprezentat consecinţele economice 

produse în urma aşezării formaţiunilor de servicii ale armatei germane pe teritoriul 

României
39

. 

 Guvernul român a propus ca aprovizionarea trupelor germane să se facă numai în 

limita contingentelor stabilite în cadrul acordului economic. 
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 Lipsa sumelor în lei necesare trupelor germane ar fi făcut posibilă acţiunea în 

forţă a trupelor germane. Pentru combaterea acestor practici România a solicitat 

Germaniei să îşi asume plata despăgubirilor pentru rechiziţiile forţate de alimente, 

cereale, furaje şi vite. 

 Statul român nu accepta circulaţia altor monede decât a leului, R.M., R.K.K.S, 

carbonaveţi nefiind acceptate la plată sau spre decontare
40

. 

 Căile Ferate Române au contribuit până în 1944 cu circa 30% din capacitatea lor, 

la transporturile militare germane. Intensificarea activităţii feroviare pentru asigurarea 

frontului a adus întârzieri mari în evacuarea bunurilor din Transnistria, Bucovina, 

Basarabia şi Moldova de Nord. Aceste întârzieri au adus prejudicii economiei naţionale. 

Soluţia viabilă pentru intensificarea capacităţii de transport pe calea ferată a fost, în 

accepţiunea mareşalului, revizuirea Dictatului de la Viena
41

. Acest fapt ar fi mărit şi 

capacitatea combativă a armatei române, care ar fi fost retrase de pe graniţa cu Ungaria 

şi ar fi acţionat şi cu trupele din interior. 

 România aştepta de urgenţă livrarea materialului de război (blindate şi tunuri 

antitanc), precum şi autocamioane, necesare să asigure debitul de muniţii şi materiale 

cerut de nevoile războiului. 

 A fost ridicată problema evacuării trupelor române din Crimeea, pe considerentul 

că marile unităţi române ar fi reprezentat o contribuţie importantă în apărarea frontului. 

 Apărarea antiaeriană a teritoriului a fost concentrată în regiunea petroliferă, 

lăsându-se pe plan secundar apărarea Capitalei şi lipsind total de apărare puncte 

importante din nord-estul ţării. Pentru îmbunătăţirea situaţiei era necesar ca unităţile de 

apărare antiaeriană române să fie înlocuite cu unităţi germane, astfel încât cele 

disponibile să fie întrebuinţate în alte zone vitale
42

. 

 Necesitatea unui acord politic era motivată, în accepţiunea oficialului român, de 

teama că situaţia din 1940-1941 s-ar fi repetat. Şi atunci, în ciuda angajamentelor luate 

de oficialii germani, trupele izolate au provocat incidente. Numai cele dovedite de 

autorităţile române au fost: 653 de cazuri de trecere frauduloasă a frontierei; 251 de 

cazuri de accidente, 119 cazuri de stricăciuni săvârşite asupra bunurilor imobile sau 

mobile, 61 de cazuri de treceri de mărfuri fără forme vamale peste graniţă, 26 de cazuri 

de nerespectare a organelor administrative locale române. Cazurile de cumpărări de 

mărfuri de pe piaţă, fără aprobare erau foarte multe
43

. 

 Evenimentele din Ungaria, din 19 martie 1944, au prilejuit o nouă întrevedere 

între mareşalul Ion Antonescu şi Adolf Hitler
44

. Întâlnirea dintre cei doi s-a desfăşurat 

în perioada 23-24 martire 1944 la Klessheim şi a readus în discuţie anularea efectelor 

arbitrajului de la Viena. Ion Antonescu a subliniat că nerezolvarea problemei 

Transilvaniei obliga România să menţină importante efective la frontiera comună 

pentru a evita orice surpriză
45

. 

 Generalul Ion Gheorghe, ministrul României la Berlin, prezent la discuţiile 

oficiale ce aveau loc, povestea că, în faţa „trădării Ungariei”, Hitler s-a hotărât să 
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decidă problema transilvană în favoarea României. Mareşalul a răspuns că Transilvania 

aparţine, incontestabil, în întregime României, dar „el, conducătorul României, nu s-a 

gândit nici un moment să folosească situaţia din Ungaria pentru o lovitură violentă, 

deoarece nu vroia ca Ungaria să joace pe viitor vechiul rol de martir”
46

. 

 Frontul care se contura pe teritoriul românesc a reprezentat un alt punct important 

de discuţie. Pentru completarea dispozitivului de apărare românesc, dictatorul german 

s-a grăbit să dea asigurări că materialul destinat trupelor române urma să fie livrat în 

timp util, iar şase divizii de tancuri se vor alătura trupelor române
47

. 

 Pentru aplicarea Convenţiei privind întreţinerea Grupului de Armate „Ucraina de 

Sud” la nivelul guvernului a fost creată Comisia Interministerială de lucru. În cadrul 

şedinţei din 24 martie 1944 a fost dezbătută chestiunea evidenţei şi plăţii prestaţiilor 

germane pe front şi în zona interioară. Discuţiile erau de o mare însemnătate, privind 

decontarea serviciilor şi produselor livrate trupelor germane
48

. 

 Primul punct în dezbatere a fost decontarea serviciilor prestate de armata 

germană trupelor române pe front. Discuţiile avute la nivelul Marelui Stat Major cu 

Misiunea Economică Germană au avut ca scop clarificarea situaţiei privind livrările 

germane. Armamentul german livrat unităţilor române direct pe front necesita o atenţie 

sporită. În acest sens, principalul organ al statului român, însărcinat cu evidenţa 

livrărilor şi cu decontarea acestora a fost desemnat Ministerul Înzestrării Armatei şi 

Producţiei de Război (M.I.A.P.R.). 

 Deoarece unităţile româneşti nu gestionau eficient actele de primire ale acestor 

materiale, în cadrul Comisiei s-a convenit gruparea prestaţiilor germane în două 

categorii: prestaţii pe front şi în interiorul ţării. În cele două categorii s-au delimitat: 

- livrările de materiale de război, prevăzute în planul de înzestrare, pe baza 

contingentelor stabilite; 

- alimente, combustibili, materiale de întreţinere ce nu se încadrau în 

programele stabilite. 

 În prima categorie s-a hotărât ca decontarea materialului de război să se realizeze 

prin intermediul M.I.A.P.R.-ului, pe baza facturilor de la firmele furnizoare. 

 Prestaţiile în natură urmau să se centralizeze la nivelul Marelui Stat Major şi 

Ministerului de Război. În privinţa prestaţiilor efectuate în zona interioară s-a convenit 

ca decontarea materialului de război să intre în sarcina M.I.A.P.R.-ului, iar prestaţia de 

produse să se centralizeze de către Secţia a 7-a din M.St.M. Totodată, materialele şi 

serviciile prestate trupelor germane din spatele frontului urmau să fie centralizate de 

M.St.M. în colaborare cu Misiunea Economică Germană
49

. 

 În primele luni ale anului 1944, puterile Axei au suportat din nou grele înfrângeri 

în războiul împotriva Uniunii Sovietice. În numai patru luni armatele aliate s-au retras 

de pe Nipru până la Nistru, precum şi din Bucovina, dispozitivul fiind fixat de zidul 

Carpaţilor. Înaltul Comandament German era pus în postura să demonstreze dacă era 

apt şi pregătit să ofere şansa respingerii inamicului sovietic de la porţile României. 
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 Pentru a evita ocuparea României de către trupele sovietice, se impunea 

asigurarea liniei de apărare pe Nistru şi închiderea breşei din dispozitiv, apărută în zona 

Iaşi – Târgu Neamţ – Valea Siretului
50

. 

 Cei doi aliaţi au luat măsurile necesare consolidării dispozitivului defensiv. 

Guvernul român a decis transformarea nord-estului Moldovei în „zonă de operaţii” 

aflată sub autoritatea militară. Măsura era solicitată de Comandamentul Militar german 

încă de la începutul anului, care considera că autoritatea militară putea să rezolve mult 

mai rapid problemele de aprovizionare a trupelor. Mai mult, Comandantul Grupului de 

Armate „Ucraina de Sud”, general-colonelul Ferdinand Schöner, solicitase în repetate 

rânduri ca „zona de operaţii” să intre sub comanda germană. Acest fapt era imposibil de 

realizat, deoarece ar fi adus ştirbire suveranităţii statului român. 

 Raportul de forţe dintre aliaţi a fost subiectul de discuţie între Marele Stat Major 

român şi comandantul Grupului de Armate „Ucraina de Sud”. 

 Prin Protocolul Wagner – Mardari din 9 aprilie 1944, autorităţile militare române 

au ţinut să puncteze clar că administrarea teritoriului nu putea fi realizată decât de 

organele statului român, chiar dacă trupele române au fost subordonate, din punct de 

vedere militar, armatei germane. 

 Conform dorinţei mareşalului Ion Antonescu, Basarabia şi Moldova au fost 

incluse în „zona operativă”. Autoritatea, în această regiune, era exercitată în zona de 

front de către comandamentele armatelor a 3-a şi a 4-a, iar în spatele frontului de către 

Comandamentul General al Etapelor. 

 Cele două părţi semnatare au convenit ca aprovizionarea trupelor să se realizeze 

prin organele militare române. În cazuri speciale, comandanţii germani puteau solicita 

ofiţerilor de legătură români detaşaţi de Comandamentul General al Etapelor să 

acţioneze în interesul frontului. 

 Conform articolului 5 din Protocol, armata germană asigura ordinea şi poliţia în 

sudul Basarabiei şi partea de est a Moldovei. Pentru restul teritoriului, armata germană 

punea la dispoziţia Comandamentului General al Etapelor efective aparţinând poliţiei 

militare care, în colaborare cu autorităţile militare erau responsabile pentru menţinerea 

ordinii şi disciplinei
51

. 

 În asigurarea cu armament a frontului au fost aduse modificări acordurilor 

anterioare. Astfel, armamentul german ce urma să intre în dotarea armatei române urma 

să fie preluat şi repartizat prin Marele Stat Major român. Protocolul aducea în discuţie 

înlocuirea armamentului rus (care nu avea muniţie suficientă) din dotarea diviziilor 5, 6 

şi 13 infanterie cu armament german, suplimentar faţă de acordurile existente. Numai 

pentru aceste unităţi erau necesare 45.000 de carabine, 150 de puşti mitralieră şi 450 de 

mitraliere. 

 Aprovizionarea cu muniţii a trupelor de pe front se realiza prin serviciile armatei 

germane. Unităţile Armatei a 4-a urmau să fie aprovizionate de serviciile româneşti 

deoarece diversitatea de armament a unităţilor ar fi creat dificultăţi serviciilor germane, 

care deserveau cu muniţie standard. 

 Trupele române din spatele frontului urmau să fie aprovizionate de către 

serviciile germane. 
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 Capitulul IV al Protocolului Wagner – Mardari trata problemele legate de 

organizarea serviciului sanitar al armatei germane. Au fost puse la dispoziţia trupelor 

germane 2.000 de paturi în Bucureşti şi 1.000 în Arad. Transportul răniţilor germani 

urma să se realizeze cu precădere pe Dunăre, cu ajutorul vaselor germane, deoarece 

statul român nu putea pune la dispoziţie nave fluviale. 

 Conform art. 13, „Comandamentul german se obligă să asigure transportarea 

urgentă sper Germania a tuturor refugiaţilor, atât germani cât şi de alte naţionalităţi, 

care au fost evacuaţi de Armata Germană din Ucraina şi Transnistria”
52

. 

 Evacuarea refugiaţilor era unul dintre punctele aflate în suspensie, în urma 

discuţiilor purtate de guvernul român cu Carl Clodius. În nenumărate rânduri 

autorităţile de la Bucureşti au protestat asupra distrugerilor cauzate de cazacii şi 

ucrainenii care s-au retras prin Bucovina în primele luni ale anului. 

 Cel mai delicat subiect al convorbirilor româno-germane era al transporturilor 

feroviare în zona de operaţii. În regiunea Moldovei, reţeaua de căi ferate era 

subdimensionată (fapt sesizat de ambele părţi). Stabilirea dispozitivului de apărare în 

zonă a cauzat dereglări atât în evacuarea bunurilor din zonă, cât şi în aprovizionarea 

trupelor. 

 Conform protocolului, autorităţile române solicitau urgentarea livrării de 

materiale pentru căi ferate comandate în Germania şi suplimentarea, prin aducerea din 

Germania a parcului rulant cu 200 de locomotive
53

. 

 Ofensiva sovietică din martie 1944 a atras după sine schimbări importante în 

organizarea trupelor germane din România.  Feldmareşalului von Kleist i s-a reproşat 

pierderea poziţiilor de pe Nipru, drept urmare a fost înlocuit de general-colonelul 

Ferdinand. 

 Plecarea feldmareşalului von Kleist de la comanda Grupului de Armate „A” a 

surprins conducerea armatei române, care considera că generalul german a acţionat în 

interesul comun al trupelor de pe front. 

 Între generalul german şi generalul Petre Dumitrescu (comandantul Armatei a 3-a 

române) se legase o relaţie de prietenie bazată pe experienţa acumulată de4 cei doi în 

timpul campaniei antisovietice. În data de 2 aprilie 1944, feldmareşalul von Kleist a 

făcut o vizită de adio la Comandamentul Armatei a 3-a, în timpul căreia şi-a exprimat 

atât opiniile asupra frontului ocupat de trupele româno-germane, a operaţiunilor 

ulterioare, cât şi convingerile privind evoluţia politică a zonei balcanice. Discuţiile 

avute cu ofiţerii români au fost sintetizate într-un raport al generalului Petre 

Dumitrescu, adresat Şefului Marelui Stat Major, generalul Şteflea, document care 

prezintă foarte analitic situaţia politică şi militară a frontului din România pentru 

următoarele luni
54

. 

 Generalul german a apreciat curajul soldaţilor români, considerând că în anii 

petrecuţi alături de trupele germane, aceştia au evoluat din punct de vedere al tacticii 

militare, fiind compatibile soldaţilor germani. Referindu-ce la schimbarea sa din 

funcţie, von Kleist considera că evenimentele nefericite de pe teatrele de operaţiuni au 
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permis conducerii politice să se debaraseze de ofiţerii de carieră, aducând în locul lor 

„oameni mai apropiaţi de conducerea politică”
55

. 

 Referindu-se la păstrarea capului de pod din peninsula Crimeea, interlocutorul a 

povestit că Führer-ul nu a acceptat opinia factorilor militari, care considerau inoportună 

menţinerea acestei zone, ci mai mult, a cerut părerea telefonic amiralului Dönitz, asupra 

părăsirii Odessei. Amiralul, ale cărui cunoştinţe asupra situaţiei frontului Grupului de 

Armate „A”, erau conturate doar din rapoartele informative, a răspuns categoric că 

Odessa este „absolut necesară pentru asigurarea aprovizionărilor în Crimeea”
56

. 

 În continuarea discuţiei avute de von Kleist cu Adolf Hitler,comandantul german 

a cerut aprobarea să evacueze Crimeea, fapt care ar fi dus la retragerea întregului 

armament şi ar fi redus pierderile. Totodată, a afirmat că operaţiunea ar fi fost uşor de 

realizat printr-un pod aerian compus din 50-60 de avioane „Gigant” şi 300 de avioane 

Junkers de transport. 

 Referindu-se la situaţia politică, ce ar fi dus Turcia în tabăra aliată, ca şi 

consecinţă a părăsirii Crimeei, Hitler a replicat că zona respectivă reprezintă o garanţie 

politică. Von Kleist a anticipat corect că părăsirea peninsulei nu ar fi produs această 

mişcare politică, fapt demonstrat ulterior. Totodată, generalul german considera că 

singurul care l-ar fi putut determina pe Hitler să ordone părăsirea Crimeei era 

conducătorul Statului Român, în ale cărui mâini punea el speranţa soldaţilor de acolo. 

Şi acest lucru s-a concretizat la începutul lunii mai, când, în urma insistenţelor 

mareşalului Antonescu, a fost evacuată Crimeea. 

 Generalul german considera că posibila debarcare aliată în vestul Europei, nu era 

prognozată pentru următoarele luni, fapt care ar fi permis deplasarea unor mari unităţi 

germane blindate pe frontul de Est pentru a stăvili ofensiva sovietică. Acest argument a 

fost folosit de mareşalul Ion Antonescu care a solicitat dislocarea pe frontul român a 

unor divizii blindate. 

 În condiţiile date era greu ca succesorul acestuia, Ferdinand Schörner, să fie 

acceptat fără rezerve de aliaţii români. 

 La începutul lunii aprilie, noul comandant a preluat o armată decimată şi obosită 

de lupte. Misiunea primită de noul comandant al Grupului de Armate „A”, personal de 

la Hitler, era de a apăra România şi de a asigura zona petrolieră
57

. 

 Discuţiile avute cu Conducătorul Statului român, în februarie şi în martie 1944, îl 

determinau pe Hitler să acţioneze cu perseverenţă şi diplomaţie, astfel că noul 

comandant german al frontului din Moldova trebuia să ţină cont de relaţia cu armata 

română. În primăvara anului 1944, România trebuia convinsă să rămână în Axă, 

deoarece capitularea acesteia ar fi perturbat serios poziţia Germaniei în sud-estul 

Europei şi în peninsula Balcanică. 

 În urma întrevederii din 23-24 martie 1944 de la Klessheim, dintre Antonescu şi 

Hitler, acesta din urmă era convins că armata română se va bate pentru apărarea 

teritoriului naţional şi, cel mai important fapt, că o nouă defecţiune ca în cazul Ungariei 

nu era posibilă
58

. 
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 Statul Major al Wehrmacht-ului a considerat oportună schimbarea organigramei 

Grupului de Armate „A” şi includerea armatelor române în dispozitivul defensiv. 

 Reorganizarea din 5 aprilie 1944 avea să se păstreze până în august 1944 şi lega 

tot mai mult România de Germania. 

 Sosit în România la 3 aprilie 1944, generalul Schönner a procedat rapid la 

reorganizarea trupelor din subordine. Astfel, Grupul de Armate „A” a fost redenumit 

Grupul de Armate „Ucraina de Sud”, iar dispozitivul a fost regândit. 

 În zona nevralgică de la sud de Iaşi a fost poziţionat Subgrupul de Armate 

„Wöhler”, alcătuit din Armata a 8-a germană şi Armata a 4-a română. Pe cursul 

Nistrului şi în Basarabia a fost creat, începând cu 7 aprilie 1944 Subgrupul de Armate 

„Dumitrescu”, compus din Armata a 6-a germană şi Armata a 3-a română
59

. Punctul de 

demarcaţie al celor două subgrupuri era situat pe valea superioară a Prutului şi era 

apărat de Corpul VII armată german. 

 Un punct important, în evoluţia ulterioară a frontului din România, îl reprezentau 

atribuţiile eşaloanelor de comandă din România şi gradul de interacţiune al acestuia cu 

guvernul de la Bucureşti. 

 Încă din 1940, relaţiile militare dintre guvernul român şi trupele germane din 

ţară, s-au desfăşurat prin intermediul Misiunii Militare Germane. Pe durata celor patru 

ani, atât problemele de aprovizionare, cât şi cele privind tranzitul sau dislocarea 

unităţilor germane au fost soluţionate de către Şeful Misiunii. 

 Încă din octombrie 1943 activa în România, pe lângă guvernul român, 

Împuternicitul special al Reich-ului, în persoana lui Carl Clodius. Responsabilităţile 

acestuia erau de a rezolva problemele economice ce decurgeau din relaţia cu România. 

Deoarece, la începutul anului 1944, se prefigura mutarea a peste 6000.000 de militari 

germani în România, dr. Carl Clodius a fost împuternicit să rezolve finanţarea cu lei a 

acestor trupe. 

 Ministrul Germaniei la Bucureşti, Manfred von Killinger, era desemnat cu 

relaţiile de protocol, activitatea sa pe lângă guvernul român fiind mai puţin importantă. 

Totuşi, ca reprezentant al N.D.S.A.P.-ului în România, ministrul Germaniei coordona 

importantul aparat de spionaj german din România, fapt care îi asigura o poziţie 

privilegiată. 

 Începând cu aprilie 1944, prezenţa general-colonelului Schörner a adus pe scena 

politică un nou actor. Considerând situaţia din zona operativă mai importantă decât cea 

din restul României, generalul german (care era un apropiat al lui Adolf Hitler), a 

solicitat să negocieze direct cu mareşalul Ion Antonescu problemele legate de 

aprovizionarea trupelor germane de pe front. 

 Din punct de vedere militar, reorganizarea produsă la nivelul frontului din 

România s-a resimţit şi la nivelul structurilor de comandă ale armatei germane din 

România: Grupul de Armate „Ucraina de Sud” şi Misiunea Militară Germană. 

 Încă de la sfârşitul lunii martie, Statul Major al Armatei de Uscat, care conducea 

operaţiunile militare, a hotărât să subordoneze tactic Misiunea Militară Germană 

Grupului de Armate „A”
60

. însă Marele Stat Major al Wehrmacht-ului nu putea fi de 
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acord cu o astfel de reglementare a situaţiei, care ar fi creat tensiuni în raporturile cu 

Marele Stat Major român. 

 Schimbarea produsă contravenea instrucţiunilor pe care şeful Misiunii Militare 

Germane le primise de la Comandamentul Armatei germane, astfel că, generalul 

Hansen (şeful Misiunii) avea dificultăţi reale în apărarea intereselor germane în 

discuţiile cu oficialii militari români
61

. 

 Pentru clarificarea situaţiei, colonelul Poleck (reprezentantul O.K.W.-ului) a 

sosit, în data de 2 aprilie 1944, în România. Acesta a constatat grave neînţelegeri 

privind aprovizionarea şi cazarea trupelor germane şi a considerat oprtun să recomande 

rediscutarea poziţiei celor doi comandanţi, Enrik Hansen şi Ferdinand Schörner. 

 Imediat au fost emise „Instrucţiunile provizorii pentru coordonarea activităţii de 

cazare – aprovizionare în România”, document care reda posibilitatea de acţiune 

Şefului Misiunii Militare Germane în relaţiile cu Marele Stat Major român
62

. 

 Un pas important în rezolvarea problemelor legate de activitatea armatei germane 

în România s-a consemnat în urma convorbirilor dintre mareşalul Ion Antonescu şi 

generalul Eduard Wagner, şeful Serviciului încartiruire, aprovizionare şi administraţie 

din Marele Stat Major al Armatei de Uscat
63

. 

 Protocolul semnat la 9 aprilie 1944 între generalul Wagner şi generalul Mardari 

avea să delimiteze clar autoritatea generalilor germani din România. În „zona de 

operaţii”, autoritatea militară germană revenea generalului Schörner, care colabora cu 

autorităţile române în chestiunile legate de aprovizionarea trupelor germane, cartiruirea 

şi problemele militare prin intermediul detaşamentelor de legătură. 

 În zona petroliferă, Muntenia, Dobrogea, şeful Misiunii Militare Germani se 

ocupa cu problemele ce decurgeau din colaborarea româno-germană. Deoarece în textul 

protocolului din 9 aprilie 1944 a fost inserată decizia ca spitalele militare germane să 

funcţioneze în afara zonei de operaţii, Misiunii Militare Germane i-a revenit sarcina să 

se ocupe de administrarea acesteia. 

 Comandamentul Aviaţiei zonei petrolifere a rămas, în continuare, sub comanda 

generalului Gerstenberg, care se subordona, din punct de vedere administrativ, Misiunii 

Militare Germane. 

 Deoarece, în nenumărate rânduri autorităţile române au solicitat ca în cazul 

aprovizionării trupelor germane să fie respectate acordurile economice bilaterale, dr. 

Carl Clodius îi revenea sarcina de a pune în concordanţă Marele Stat Major român cu 

necesităţile celor două entităţi militare germane ce activau în România. 

 În cadrul discuţiilor dintre generalul Wagner şi mareşalul Ion Antonescu s-a avut 

în vedere contopirea cât mai rapidă a unităţilor germane cu cele române şi colaborarea 

sistemului de subordonare pe linie militară. Subgrupul de armate „Dumitrescu” 

conducea atât Armata a 3-a română, cât şi armata a 6-a germană, dar se subordona din 

punct de vedere tactic Grupului de Armate „Ucraina de Sud”
64
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 În celelalte probleme, mareşalul Ion Antonescu şi Marele Stat Major şi-au 

exercitat autoritatea de comandă asupra armatei române, cu vădită intenţie de a nu-şi 

lăsa în niciun fel limitate competenţele de către aliatul german
65

. 

 Dificultatea deosebită legată de structura de comandă este demonstrată exemplar 

de situaţia ivită în iulie 1944: general-colonelul Ferdinand Schörner urma să părăsească 

postul la 23 iulie 1944, în consecinţă funcţia sa trebuia suplinită de ofiţerul cu gradul 

cel mai înalt dintre cei doi comandanţi de subgrupuri de armate aflate în subordine, iar 

acesta era general-colonelul Petre Dumitrescu. Aceeaşi opinie era susţinută şi de 

comandantul celuilalt subgrup de armate, generalul Wöhler, dar a fost primită cu 

opoziţie de Înaltul Comandament al Trupelor Terestre. La intervenţia fostului 

comandant, generalul român a primit comanda provizorie a frontului din Moldova, dar 

în câteva ore a fost desemnat comandant al Grupului de Armate „Ucraina de Sud” 

general-colonelul Friessner
66

. 

 În subordinea tactică a Grupului se aflau şi trupele româno-germane din Crimeea, 

aflate sub comanda general-colonelului Erwin Jaeneckel (Comandantul Armatei 17 

Germane). Trupele din Crimeea erau constituite din 5 divizii germane, regimente 

germane de artilerie coastă independente şi 7 divizii române
67

. 

 Raţiunea militară de a menţine Crimeea, care putea fi folosită de către aviaţia 

sovietică pentru a declanşa atacuri împotriva zonei petrolifere, nu mai reprezenta, la 

jumătatea lunii aprilie, un risc major. Aviaţia anglo-americană trecuse deja la 

bombardamente de mare amploare, folosind bazele aeriene din sudul Italiei. În urma 

pierderilor mari cauzate de ofensiva sovietică, la 10 mai 1944 a fost evacuată Crimeea. 

Din infernul provocat de artileria inamică au fost aduse în ţară 4 divizii româneşti, 

alături de trupele germane. 

 Instalarea Grupului de Armate „Ucraina de Sud” în Moldova şi Basarabia şi 

transformarea a jumătate din teritoriu în „zonă de operaţii” a atras după sine o serie de 

probleme, pe care România a ţinut să le rezolve rapid. 

 La insistenţele germane şi în urma asigurării generalului Hansen, mareşalul Ion 

Antonescu a aprobat trecerea coloanelor de refugiaţi ucraineni din Basarabia şi sudul 

Moldovei către „coridorul secuiesc”. Aceştia au fost transportaţi în grupuri de câte 

1.000 de persoane, sub comandă germană. Coloanele de ucraineni au provocat 

dezordine pe itinerariul urmat şi au intrat în conflict cu localnicii
68

. 

 Misiunea Militară Germană a încercat să demonstreze guvernului de la Bucureşti 

că între dezordinile provocate în Nordul Moldovei şi coloanele de refugiaţi nu există 

legătură, aceştia din urmă având asupra lor alimente suficiente pentru un marş de 

aproximativ două săptămâni
69

. Totodată, Şeful Serviciilor Misiunii Militare, colonelul 

Assman, a dat asigurări „(…) că aceşti oameni nu constituie un pericol deosebit pentru 

siguranţa internă a României”
70

. 

 Trupele germane aflate în retragere la vest de Nipru au adus bunuri rechiziţionate 

din Ucraina. Conştient de dificultăţile de aprovizionare cu care se vor confrunta, 
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mareşalul Ion Antonescu nu a aprobat ca animalele aduse de aceştia (cifrate la 260.000 

de capete, din care 70.000 de vite) să tranziteze Basarabia şi România, hotărând ca pe 

timpul iernii să fie staţionate în Transnistria şi Basarabia, urmând ca în vară să fie 

transportate în ţară. 

 Intendenţa germană nu a ţinut cont de autorităţile române, astfel că, la 14 martie 

1944, convoaiele de animale au trecut în Basarabia. 

 Mareşalul Ion Antonescu a hotărât distribuirea animalelor pe teritoriul 

guvernământului şi în urma discuţiilor avute cu generalul Auleb (Comandantul Militar 

al Guvernământului Transnistriei) s-a convenit ca un sfert din numărul animalelor să fie 

reţinut ca dijmă, împreună cu produsele rezultate de pe urma întreţinerii acestor animale 

de către români. În vară, restul animalelor urmau să fie predate trupelor germane din 

Moldova
71

. 

 La începutul anului 1944 colonizările din perioada războiului îşi arătau reversul. 

Încă din 1941, Germania a colonizat în sudul Ucrainei etnici germani. 

 Apropierea frontului făcea imperios necesară aducerea acestora în Reich. În acest 

sens, Legaţia germană a solicitat guvernului român mijloace de transport pentru 

coloniştii aşezaţi provizoriu în sudul Transnistriei, urmând ca ulterior să fie repatriaţi pe 

Dunăre, prin porturile româneşti. 

 În şedinţa Consiliului de Miniştri din 13 martie 1944 a fost pusă în discuţie 

solicitarea Legaţiei germane. Din estimările oficialilor români, era vorba de minim 

70.000 de persoane, oficialii germani sugerând aproximativ 120.000 de conaţionali. 

Varianta prezentată de Legaţia germană era considerată nerealizabilă deoarece 

capacitatea de transport a marinei germane, în cazul că ar fi executat numai această 

operaţiune, ar fi reuşit să efectueze transportul repatriaţilor germani în câteva luni
72

. 

 Guvernul român nu accepta să pună la dispoziţia Germaniei garnituri de tren 

pentru transportul acestora, considerând că în acest fel ar fi fost atins dreptul populaţiei 

româneşti de a fi evacuată. 

 Rămasă în suspensie, problema evacuării etnicilor germani din sudul 

Transnistriei, ulterior retraşi în sudul Basarabiei, a rămas să fie rezolvată de Legaţia 

germană. 

 Autorul german Andreas Hillgruber
73

 sugerează că numărul refugiaţilor germani 

se ridica la 125.000, a căror reîntoarcere în Germania era organizată de Volksdeutche 

MittelStell. Refuzul mareşalului Antonescu de a accepta ca transportul acestora să se 

execute pe teritoriul românesc, de teama ciocnirilor între populaţia românească şi etnicii 

germani, a dus la blocarea coloanelor în sudul Basarabiei. Cum frontul se stabilizase pe 

limanul Nistrului, prezenţa acestora în zonă era inoportună, deoarece posibilităţile de 

cazare şi aprovizionare cu alimente ar fi redus cotele rezervate trupelor operative. 

 La sfârşitul lunii aprilie 1944 s-a reuşit totuşi obţinerea aprobării de trecere 

pentru 52.000 de etnici germani, în grupuri de 6.000 de persoane, pe itinerariul Galaţi – 

Oituz, spre Transilvania. Restul urmau să plece prin Dobrogea spre Bulgaria şi, ulterior, 

în Serbia
74

. 
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 Alături de armata germană s-au retras pe teritoriul României „trupele de est”, 

constituite din voluntari, etnici germani şi ucraineni. Protestele mareşalului Antonescu, 

referitor la dezordinea provocată de aceste trupe de voluntari, în spatele frontului, au 

creat o nouă stare conflictuală între Grupul de Armate „Ucraina de Sud” şi Marele Stat 

Major. 

 În cursul lunilor martie şi aprilie, o parte din aceste trupe au traversat nordul 

Moldovei dar, începând cu 28 aprilie 1944, Marele Stat Major al Wehrmacht-ului a 

hotărât ca trupele rămase să fie puse la dispoziţia Misiunii Militare germane. Folosirea 

acestora pentru construcţii era necesară deoarece populaţia românească era retrasă din 

zona frontului. 

 La 21 mai, misiunea Militară germană a primit ordin de la şeful O.K.W. de a 

întrebuinţa voluntari la activităţile de reconstrucţie din zona petrolieră
75

. În acest sens, 

„trupele de Est” au fost comasate în unităţile auxiliare din cadrul Misiunii Militare 

Germane şi au participat la activitatea de debarasare a instalaţiilor petroliere afectate de 

bombardamentele anglo-americane. 

 Divergenţele dintre autorităţile române şi armata germană aveau două aspecte. 

Primul, enunţat mai sus, era legat de controlul exercitat de armata germană asupra 

acestor trupe. Multitudinea etnică a „voluntarilor” reprezenta, în opinia conducătorului 

Statului român, o vulnerabilitate. Aceştia au fost acuzaţi în nenumărate cazuri, fără a fi 

prezentate cazuri clare, de jafuri împotriva avutului privat şi, cel mai serios motiv, de 

spionaj în favoarea inamicului. 

 Un al doilea aspect, mai puţin semnalat în istoriografia românească, era acela al 

întreţinerii lor. 

 Conform Protocolului din 9 februarie 1944, România urma să pună la dispoziţia 

armatei germane sumele necesare întreţinerii şi plăţii soldelor. Acest aspect neliniştea 

atât Ministerul de Finanţe cât şi Banca Naţională, deoarece sumele în lei puse la 

dispoziţia trupelor germane ar fi generat inflaţie. 

 În aceste condiţii atât conducerea statului român, cât şi cele două instituţii 

încercau să limiteze sumele în lei puse la dispoziţia germanilor, considerând că pot fi 

plătite numai cele strict necesare. Cum „trupelor de Est” nu aveau un rol defensiv, s-a 

încercat limitarea cheltuielilor cu acestea. 

 Puse în faţa faptului împlinit, de deciziile militare venite de la Berlin, coroborate 

cu amploarea bombardamentelor anglo-americane, ale căror urmări au început să se 

facă simţite începând cu aprilie 1944, autorităţile române au fost nevoite să accepte 

staţionarea „trupelor de Est” pe teritoriul României, până la sfârşitul războiului. 

 În lipsa surselor documentare, considerăm ca ipoteză de lucru, a cărei rezolvare 

poate fi obiectul unei cercetări viitoare, că voluntarii trupelor germane au fost folosiţi 

de Misiunea Militară Germană, atât în „zona petroliferă”, cât şi la lucrările de protejare 

a porturilor Giurgiu şi Constanţa. 

 În lunile aprilie – mai 1944, reprezentanţii Reich-ului au purtat negocieri cu 

guvernul român privind încheierea unei noi convenţii, mult mai complexe, privind 

aprovizionarea trupelor de pe frontul românesc. 
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 În primele zile ale lunii mai 1944, ministrul plenipotenţiar dr. Carl Clodius a 

sosit la Bucureşti pentru finalizarea tratativelor
76

. Din partea Statului Major al 

Wehrmacht-ului, la negocieri a participat colonelul dr. Khristian Krell, iar 

reprezentantul Misiunii Economice Germane din România, de către generalul Becker
77

. 

Discuţiile s-au axat pe adoptarea acordurilor din 9 februarie 1944 la noile condiţii din 

România. 

 Eşecul negocierilor şi, implicit, neadoptarea unui nou protocol, a avut la bază 

imposibilitatea Germaniei de a-şi îndeplini obligaţiile asumate la începutul anului 

(stipulate în cadrul Protocoalelor din 9 februarie 1944 – s.n.)
78

. Din acest motiv 

guvernul român se simţea îndreptăţit să respingă orice noi pretenţii din partea 

Germaniei. Pentru salvarea aparenţelor, discuţiile au continuat, fiind purtate pe domenii 

stricte. 

 Conştient că poziţia lui Mihai Antonescu (şeful delegaţiei române) nu avea şanse 

să se schimbe, ministrul german a admis că rezolvarea problemelor este de competenţă 

politică, ameninţând voalat că „În asemenea condiţiuni, vom fi siliţi ca să mergem la 

Führer şi să examineze situaţia”
79

. Dr. carl Clodius spera ca prin intermediul lui Adolf 

Hitler să influenţeze opinia mareşalului Ion Antonescu şi să obţină suplimentarea 

fondurilor în lei puse la dispoziţia trupelor germane. Nu era de neglijat nici soluţia 

militară care ar fi dus la ocuparea României, dar care, din considerente politice, a fost 

respinsă de Hitler. Varianta militară era îmbrăţişată de comandanţii germani din 

România, care considerau că situaţia precară a aprovizionării trupelor, produce „(…) o 

stare de resentiment gravă”
80

. 

 Mihai Antonescu a prezentat interlocutorilor germani situaţia gravă în care se 

afla economia românească, nevoită să facă faţă bombardamentelor masive, cu teritoriul 

ciuntit de trupele sovietice şi a acuzat armata germană că „datorită operaţiunilor 

militare în care dumneavoastră nu v-aţi ţinut angajamentul de a ne garanta teritoriul”
81

. 

 România nu poate face livrări suplimentare decât în măsura plăţii directe ale 

acestora în devize libere sau aur. 

 Ministrul plenipotenţiar Carl Clodius a recunoscut că întârzierile Germaniei sunt 

datorate lipsurilor cu care se confruntă economia germană şi a informat guvernul român 

de imposibilitatea susţinerii importului din România cu plăţi în aur, deoarece şi în 

decontarea sumei de 150 de milioane franci elveţieni, prevăzută expres în acordul din 9 

februarie 1944, existau probleme, iar Germania încerca să obţină devizele necesare prin 

plata directă în aur
82

. 

 Guvernul român a acceptat să mărească cantităţile de alimente destinate 

aprovizionării Grupului de Armate „Ucraina de Sud”, oferind cereale, cartofi şi carne 

pentru aproximativ 3 luni. Oferta românească a pus autorităţile de la Berlinîntr-o mare 
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dificultate, deoarece suma de 700.000 R.M., alocată pentru aprovizionare, era 

insuficientă pentru plata cantităţilor de alimente puse la dispoziţie de partea română
83

. 

 Nuanţarea poziţiei guvernului român era rezultatul protestelor apărute în cadrul 

unităţilor germane de pe front. Pentru a evita generalizarea rechiziţiilor forţate, pe care 

trupele germane începuseră să le facă, s-a propus Germaniei să preia cota de devize 

destinată exportului special de cereale, în valoare de 150 de milioane franci elveţieni, şi 

să depună aur în contul sumei rămase
84

. 

 Transformarea francilor elveţieni în aur nu era agreată de toţi membrii 

executivului de la Bucureşti, dar „(…) între a nu primi nimic şi a primi aur, este de 

preferat să primim aur”
85

. 

 În urma discuţiilor avute la Lisabona de către ambasadorul român, Finţescu, a 

apărut posibilitatea ca Portugalia să răscumpere aurul german
86

. 

 Un fapt inedit este acela că varianta fusese abordată şi de Germania, dar guvernul 

portughez a refuzat să transforme aurul german în franci elveţieni. 

 În a doua jumătate a anului 1944, înfrângerea Germaniei se prefigura tot mai clar. 

Coaliţia Naţiunilor Unite declarase că aurul german urma să fie confiscat. În aceste 

condiţii, atât guvernul de la Bucureşti, cât şi cel de la Losabona, tratau cu rezerve 

posibilitatea achiziţiei de aur din Germania, în situaţia României existând ca variantă 

transformarea acestuia în România, ca ulterior să fie plasat în ţările neutre. 

 Ruperea relaţiilor diplomatice dintre Turcia şi Germania, la data de 2 august 

1944, schimba radical situaţia politică din sud-estul Europei. În faţa posibilităţii 

deschiderii accesului sper Marea Neagră, a navelor anglo-americane, Hitler a decis să 

aibă o nouă întrevedere cu mareşalul Ion Antonescu, pentru a determina gradul de 

implicare al României în războiul antisovietic. 

 La 5 august 1944, cei doi s-au întâlnit la Rastenborg. Discuţiile s-au purtat în 

vederea obţinerii din partea lui Ion Antonescu a unui angajament clar cu privire la 

continuarea luptei alături de Germania. Refuzul voalat al lui Hitler de a se angaja să 

întreprindă măsuri eficiente de consolidare a frontului din Moldova şi de întărire a 

forţelor de apărare antiaeriană din zona petroliferă, l-au determinat pe mareşalul Ion 

Antonescu să evite asumarea unei decizii
87

. 

 În paralel au avut loc convorbiri între şeful O.K.W. şi şeful Marelui Stat Major 

român privind rezolvarea problemelor de aprovizionare. 

 Generalul Şteflea a solicitat grăbirea livrărilor de armament german şi a celor 

3.400 de autocamioane grele care fuseseră comandate şi a căror livrare s-a suspendat 

din cauza pierderilor uzinelor „Renault”. Dată fiind propria situaţie precară, nu se putea 

face nicio promisiune. Ca întotdeauna, solicitările germane au vizat restabilirea 

extracţiei petrolifere, creştere livrărilor de carburanţi precum şi problema încă 

nesoluţionată a aprovizionării Grupului de Armate „Ucraina de Sud”
88

. 

 Evenimentul politico-militar de la 23 august 1944 a rupt definitiv echilibrul 

strategic în favoarea forţelor Coaliţiei Naţiunilor Unite. Implicaţiile acţiunii româneşti 

în plan militar, economic şi politic apreciate ca „fără precedent în istoria universală”, au 
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provocat mutaţi profunde în cele două alianţe beligerante. Germania a pierdut, atunci, 

nu numai cel mai important aliat militar din Europa, dar şi cea mai valoroasă sursă de 

aprovizionare cu produse petrolifere
89

. 

 Privind retrospectiv evoluţia relaţiilor economice româno-germane, în cursul 

anului 1944, identificăm o schimbare importantă în atitudinea celor doi parteneri. 

 Germania, aflată ea însăşi în faţa colapsului economic, cauzat de pierderea 

resurselor primare din est, de efectele tot mai accentuate ale bombardamentelor aliate 

asupra industriei proprii, a încercat să impună aliatului român o contribuţie mai mare în 

susţinerea războiului. Totodată, a fost adus în discuţie programul de creditare pentru 

dotarea armatei române, ce părea nerealizabil în condiţiile date. 

 România a acceptat să suporte plata în avans a armamentului destinat trupelor 

proprii de pe front, dar numai după obţinerea de concesii din partea Germaniei, privind 

dotarea apărării zonei petrolifere. 

 Aflate în faţa pericolului ocupării teritoriului de către armatele sovietice, factorii 

de decizie de la Bucureşti au încercat să limiteze cheltuielile efectuate de trupele 

germane din România. 

 Complexitatea procesului de aprovizionare a frontului din Moldova îşi avea 

originea în infrastructura deficitară (rutieră şi terestră). În nenumărate cazuri, oficialii 

români au protestat considerând că aprovizionarea frontului cauzează pierderi imense 

economiei româneşti, deoarece era nevoită să lase în zona de operaţii bunuri foarte 

valoroase. În esenţă, ofensiva sovietică din primăvara anului 1944 a luat pe nepregătire 

factorii militari români şi germani de pe front, astfel că operaţiunea de evacuare a 

bunurilor din Basarabia, Bucovina şi Transnistria a fost perturbată, o bună parte din 

depozite intrând în folosinţa armatelor de pe front. 

 Pe categorii de produse, exportul românesc în Germania şi în ţările Axei a 

cunoscut valori mai mari, atât cantitativ, cât şi valoric. Petrolul a rămas principalul 

produs al exportului românesc către Germania. Datele furnizate de sursele româneşti şi 

germane variază, astfel că şi valoarea cantităţilor de petrol este dată de aceste cifre. 

 Conform profesorului Gavriil Preda, în cursul anului 1944, România a exportat o 

cantitate de 1.305.289 tone de produse petrolifere, a căror valoare, calculată conform 

prevederilor Ölpakt a fost de aproximativ 11,59 miliarde de lei
90

. 

 Valoarea risturnei cu care statul român a creditat exportul petrolier către 

Germania, pentru a importa în contrapartidă armament, a fost de aproximativ 12,28 

miliarde lei
91

. În comparaţie cu anii precedenţi, constatăm o majorare accentuată a 

diferenţei dintre preţul plafon şi preţul de bază al tonei de petrol, astfel că în anul 1944 

valoarea risturnei, creditată de România în favoarea partenerului ei principal a devenit 

mai mare decât valoarea produselor exportate. 

 Istoricul german Andreas Hillgruber considera că în cursul anului 1944 Germania 

a beneficiar de 1.241.900 tone de petrol, din care efectiv au ajuns în interiorul ţării 

591.000 tone, restul fiind repartizate armatelor germane ce operau pe Continent
92

. 

 În privinţa datelor furnizate de autor, constatăm că cifrele folosite provin din 

două surse importante: prima este Oficiul de statistică al Reich-ului, iar a doua se 
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bazează pe datele furnizate profesorului Hillgruber de către unul dintre cele mai 

importante personaje care au activat în perioada războiului la Legaţia Germaniei din 

Bucureşti, specialistul pe probleme economice, dr. Klugkist. 

 Ambele variante sunt foarte importante pentru cercetarea în domeniul relaţiilor 

economice româno-germane, precizând că informaţiile centralizate la Bucureşti de 

reprezentanţii Legaţiei germane sunt mai apropiate de sursele din România, consultate 

de profesorul Gavriil Preda
93

. 

 Livrările de petrol ale României către Germania au fost estimate la 987.000 tone, 

din care 983.300 tone de benzină. Bombardamentele aliate au afectat serios capacităţile 

rafinăriilor care produceau benzină specială pentru aviaţie, astfel că în cursul anului 

România nu a mai exportat benzină de avion. 

 Către armata germană au fost livrate 254.800 tone produse petroliere, din care 

ponderea benzinei era de aproximativ 35% (66.000 tone)
94

. Din datele centralizate de 

istoricul german Andreas Hillgruber, livrările de petrol românesc spre Germania au 

variat lunar, maximul fiind atins în martie 1944 (160.000 tone), iar minimul în iunie 

(23.000 tone)
95

. 

 România şi-a continuat exportul de produse petroliere către Protectorat, dar 

cantitatea livrată în cursul anului 1944 (35.000 tone) fiind aproximativ la jumătatea 

celei livrate în 1943 (66.7010 tone). Ponderea benzinei a fost de 7.200 tone, cu 75% 

mai mică decât în 1943 (30.100 tone)
96

. 

 În cursul anului 1944 România a exportat produse petroliere în valoare de 29,468 

miliarde lei, reprezentând 55,6% din totalul exportului
97

. 

 Conform datelor identificate în arhivele româneşti, pe relaţia Germania s-au 

exportat 61,7% din totalul petrolului românesc, ţărilor Axei 37,07, un procent infim 

ajungând în statele neutre (1,23%)
98

. 

 Reducerea semnificativă a cantităţilor de petrol exportate în 1944 are ca 

explicaţie distrugerile pe care le-au suferit rafinăriile şi sistemul de transport în urma 

bombardamentelor anglo-americane. 

 Deşi în Acordul din 2 februarie 1944 se prevedea că România va exporta produse 

petroliere în valoare de peste 535 milioane RM (35 miliarde lei) până la 23 august 1944 

au fost livrate Germaniei produse în valoare de 193 milioane RM
99

. 

 În primele luni ale anului 1944, atacurile aeriene ale Aliaţilor s-au concentrat 

asupra regiunii petrolifere din România şi asupra industriei producătoare de carburanţi 

sintetici din Germania. 
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LIVRĂRI LUNARE SPRE GERMANIA ÎN 1944 

(Teritoriul Reichului) 

 IANUARIE - 70.000 t  APRILIE  - 97.000 t 

 FEBRUARIE - 118.000 t  MAI   - 59.000 t 
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 Succesul acţiunilor aliate a fost de proporţii deoarece la jumătatea lunii mai 1944, 

situaţia aprovizionării cu carburanţi a armatei germane devenise catastrofală. 

 Cu precădere bombardamentele din 12 mai 1944, asupra mai multor uzine de 

carburanţi din centrul şi estul Germaniei, a fost decisiv pentru aprovizionarea cu 

combustibil a armatei germane. 

 După acest bombardament producţia de benzină sintetică a scăzut de la 5.850 

tone zilnic la 4.820 tone. Rezervele de carburant pentru aviaţie, care se ridicau la 

574.000 de tone, corespundeau necesităţilor pentru trei luni
100

. 

 În noaptea de 28 spre 29 mai 1944, un al doilea val de bombardamente a vizat 

aceleaşi capacităţi industriale. Coroborat cu pierderile provocate de aviaţia americană 

asupra zonei petroliere din România au dus la scăderea producţiei la jumătate
101

. 

 În a doua jumătate a lunii iulie atacurile asupra obiectivelor industriale germane 

au dus la scăderea producţiei de carburant pentru aviaţie la 120 tone zilnic, ceea ce 

reprezenta 2% din producţia maximă atinsă de capacităţile din Germania şi România
102

. 

 Extracţia de ţiţei în regiunea petroliferă română, care în luna martie 1944 se 

ridica încă la 385.000 tone, a scăzut în luna aprilie la 175.000 tone, în mai la 152.000 

tone, în iunie la 77.000 tone, în special din cauza paralizării mijloacelor de transport. 

Vagoanele cisternă nu mai puteau circula, iar Dunărea devenise impracticabilă din 

cauza minelor magnetice
103

. 

 Atacurile aeriene masive împotriva centrului sensibil Ploieşti şi zonei petrolifere 

au început la 5 aprilie 1944, fiind vizate capacităţile de prelucrare a petrolului. Atacul 

aerian a avut efecte slabe datorită intervenţiei cu succes a aviaţiei de vânătoare română-

germană şi mascării eficiente cu ceaţă artificială a obiectivelor
104

. 

 Un al doilea atac, de mai mare amploare, a fost efectuat în 24 aprilie 1944. 

pagubele produse au diminuat producţia de benzină cu 30%, fiind avariate grav 

rafinăriile „Astra Română”, „Orion” (care şi-a încetat producţia pentru minim 2 luni) şi 

„Vega” (scoasă din funcţiune pentru 10-20 zile)
105

. 

 Bombardamentele executate în cursul lunii mai au avut ca scop scoaterea din 

funcţiune a rafinăriilor ploieştene şi, totodată, a capacităţilor de stocare a carburanţilor. 

 Atacul din 5 mai 1944 a vizat rafinăriile „Astra Română” şi „Vega”. Efectele 

bombardamentelor au dus la întreruperea activităţii celor două obiective cu minim 40 

de zile. 

 În 6 mai 1944, un nou raid aerian a avut ca obiectiv principal rafinăria „Steaua 

Română” din Câmpina. Distrugerile au fost mai mici decât cele provocate de aviaţia 

aliată în 1 august 1943, astfel că în mai puţin de o lună capacităţile de producţie 

atingeau valori maxime
106

. 

 Atacurile aliate din 18 şi 31 mai 1944 au afectat mai puţin rafinăriile din zonă. 

Executate de aviaţia americană de la mare înălţime, bombardamentele nu au mai avut 

precizia celor precedente. Totuşi, bombele căzute au afectat populaţia civilă, mărind 

panica în Ploieşti. 
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 Raidurile aliate din cursul lunii mai 1944 au creat dificultăţi majore statului 

român. 

 Per ansamblu, capacitatea de distilare a ţiţeiului a scăzut cu 70%, aproximativ 

390 de vagoane zilnic. Eforturile româno-germane au dus la restabilirea rapidă a 

producţiei, la jumătatea lunii iunie producţia revenind la 90% din capacitatea totală. 

Aceeaşi situaţie s-a produs şi în cazul uleiurilor speciale, producţia zilnică fiind redusă 

cu 70%, la 46 de vagoane pe zi. De asemenea, capacitatea de cracare a păcurii 

parafinoase a fost diminuată cu 35%, iar a benzinei de avion la 25%
107

. 

 Evoluţia generală a războiului în anul 1944 a determinat o amplificare a 

importanţei zonei petrolifere Prahova pentru Germania. Distrugerile provocate 

capacităţilor de producţie a carburantului sintetic din Germania a dus la mărirea 

dependenţei armatei germane de producţia de petrol românesc. 

 În cursul lunii iunie 1944, raidurile aeriene anglo-americane au afectat într-o 

măsură redusă capacităţile de producţie din Ploieşti, rezultate notabile consemnându-se 

asupra sistemului feroviar şi asupra portului Giurgiu. 

 La începutul lunii iulie 1944, capacitatea de prelucrare a rafinăriilor prahovene, 

în condiţiile unei activităţi pe trei schimburi era de 997 vagoane zilnic
108

. 

 Intensificarea raidurilor aeriene nu a dus la succese semnificative, rafinăriile 

afectate suferind pagube minore la instalaţiile de prelucrare. 

 Eforturile aviaţiei aliate de a stopa producţia petrolieră din Ploieşti au determinat 

o scădere importantă a producţiei. Cele 3.525.000 de tone de petrol extrase în cursul 

anului reprezentau aproximativ 65% din media producţiei pe anii 1940-1943. 

 Pierderile suferite de societăţile petroliere ca urmare a bombardamentelor din 

aprilie – august 1944 s-au cifrat la 16,84 miliarde de lei
109

. 

 Pe lângă reparaţiile instalaţiilor de rafinare au fost afectate, fără posibilitate de 

reparare, capacităţile de stocare ale societăţilor, acestea scăzând la 55% comparativ cu 

anul 1940. bombardamentele aeriene au provocat o reducere considerabilă a sistemului 

de transport, fiind scoase din funcţiune triajele Bucureşti, Ploieşti şi Bascov. 

 Conform acordului din 9 februarie 1944, cheltuielile cu repararea instalaţiilor de 

rafinare reveneau în mod egal Germaniei şi României. Totodată, Reich-ul se obliga să 

livreze cantităţi suplimentare de fier, faţă de contingentele stabilite, pentru a asigura în 

timp optim materialele necesare acestor reparaţii. În faţa imposibilităţii Germaniei de a 

plăti cota-parte ce îi revenea, România a reacţionat dur, refuzând să suplimenteze 

cantităţile de petrol exportate. 

 Insuficienţa cantităţilor corespunzătoare de material de foraj, reducerea 

substanţială a parcului de autovehicule aparţinând întreprinderilor petroliere, 

continuarea procesului de scădere a producţiei pe metru forat, concomitent cu 

micşorarea suprafeţei destinate exploatărilor şi a numărului de metri foraţi, au dus la 

scăderea producţiei de ţiţei şi, implicit la reducerea exportului
110
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 Exportul de petrol românesc spre Germania s-a situat între imposibilitatea 

industriei petroliere româneşti de a depăşi criza cauzată de efectele bombardamentelor 

inamice şi neputinţa Germaniei de a pune la dispoziţia partenerului român mijloace de 

transport suficiente. Problema transportului produselor româneşti destinate Germaniei, 

în special al petrolului, a devenit stringentă încă de la începutul anului. 

 În martie, în urma ofensivei sovietice, oraşul Cernăuţi a fost capturat. Alături de 

acest important nod feroviar a fost strangulată linia directă ce făcea legătura între 

Moldova şi Slovacia. Astfel, capacitatea de transport spre Germania, estimată la 30 de 

garnituri feroviare zilnic a trebuit direcţionată pe rute mult mai lungi. 

 Din produsele destinate exportului spre Germania, a doua categorie, ca 

însemnătate, era reprezentată de cereale. În cursul anului 1944 România a exportat 

cereale în valoare de 17,6 miliarde lei, care au reprezentat 33,2% din valoarea 

exportului. Conform acordurilor din 9 februarie 1944, România s-a angajat să mărească 

cantităţile de cereale livrate Germaniei. Totodată, guvernul de la Berlin garanta plasarea 

de cereale româneşti pe pieţele internaţionale, în valoare de 150 milioane franci 

elveţieni. Cu toate acestea, exportul românesc a avut valori sub cele contractate, în mare 

parte cauzate de lipsa alimentării contului de clearing. 

 Replierea Grupului de Armate „Ucraina de Sud” a permis României să livreze o 

parte din produsele contractate direct pe front, degrevând rutele feroviare şi navale. 

Sursele germane estimează importul Germaniei din România, în cursul anului 1944, la 

12.000 tone de grâu, 8.000 tone orz, 2.000 tone porumb, 5.000 tone de păstăioase
111

. 

 Mircea Vulcănescu aprecia că în cursul anului 1944, Germaniei i-au fost livrate 

29.000 de vagoane de cereale
112

. Indubitabil, cantităţile contractate nu au fost livrate, 

apărând întârzieri şi în livrările către armata germană. Ca şi în cazul celorlalte produse, 

România a încetinit ritmul de livrare, aşteptând ca partenerul său economic să livreze 

mărfuri în compensaţie. 

 Exportul de lemn al României, în cursul anului 1944, s-a cifrat la 2,2 miliarde lei, 

în scădere faţă de anul precedent, când a fost estimat la 4,85 miliarde lei
113

. 

 Contingentele de export destinate Germaniei, conform acordurilor încheiate erau 

următoarele: lemn rotund de fag: 5.000 steri, furnir de fag: 700 m
3
, lemn de carpen – 

1.000 steri, lemn de tei – 1.000 steri, lemn rotund de răşinoase (din Munţii Bihorului) – 

25.000 steri, cherestea de răşinoase – 5.000 m
3
, cherestea de fag – 3.000 m

3
, frize de 

fag – 3.000 m
3
, lemn de placaj – 1.400 m

3
, lemn de foc – 500 vagoane

114
. 

 Ca şi în cazul celorlalte categorii de produse, exportul de lemn sper Germania s-a 

situat sub valorile stabilire. Principala cauză a reprezentat-o pierderea Basarabiei şi 

Bucovinei, principalele zone de exploatare a lemnului pentru export. 

 Animalele, atât cele vii cât şi cele tăiate, au reprezentat şi în cursul anului 1944 

produse căutate la export. Valoarea exportului de animale vii a fost de 1,43 miliarde lei, 

în scădere faţă de anul precedent (4,21 miliarde lei)
115
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 Germania trebuia să importe din România 40.000 vite şi 50.00 porci
116

, animale 

destinate, în principal, trupelor de pe front. Rechiziţiile efectuate de trupele germane au 

dus la micşorarea contingentelor. 

 Teritoriile de la Est de Prut au reprezentat principala bază de aprovizionare cu 

animale pentru sacrificare. Bogăţia Guvernământului Transnistriei era confirmată de 

trupele germane,c are au reuşit să evacueze peste Nistru, după retragerea administraţiei 

române, 70.000 de cornute mari şi mici. Numai această cifră ne determină să 

considerăm că Transnistria putea, singură, să asigure contingentul de export al 

României. 

 Legumele proaspete şi conservate erau un alt capitol important în exportul 

românesc spre Germania. Conform Protocolului din 9 februarie 1944, au fost 

contractate legume proaspete în valoare de 166.670 R.M., 35.000 tone de cartofi 

proaspeţi, a căror livrare urma să se execute din Bucovina de Nord şi Basarabia, 16.000 

de tone de cartofi din producţia anului 1943, 30 de tone de ceapă
117

. 

 Negocierile desfăşurate între trupele germane şi Intendenţa română au reliefat că 

trupele încartiruite în România consumau mai mult contingenteledestinate Germaniei 

astfel că, în unele cazuri, s-a creat premisele suplimentării lor. 

 Importurile României din Germania s-au situat în cursul anului 1944, între 

dorinţa partenerului german de a alimenta contul de clearing şi posibilitatea industriei 

germane de a face aceste livrări. Conform contractelor adoptate, România urma să 

importe din Germania: materii prime, material rulant pentru calea ferată, maşini, unelte 

agricole, utilaj petrolifer. 

 Conform evaluărilor făcute de specialiştii Secţiei a 2-a Informaţii din cadrul 

Marelui Stat Major român, într-un raport adresat Cabinetului Militar al Conducătorului 

Statului, evoluţia schimburilor comerciale germano-române tendinţa era regresivă, ca 

urmare a comprimării capacităţii de export a industriei germane, fapt datorat, în 

principal, eşecurilor suferite de armata germană pe frontul de Est, pe frontul aerian şi, 

nu în ultimă instanţă, pe frontul din Franţa
118

. Scăderea s-a făcut simţită atât la nivelul 

contingentelor de materii prime (fier, minereuri de fier), cât şi la al maşinilor şi 

utilajelor. În cursul anului 1944 Germania a exportat României fontă specială (5.000 de 

tone), feroaliaje (130 tone), semifabricate de fier (10.000 tone), oţeluri nobile (931 

tone). Pierderea minelor de fier de la Krivoirog au dus la neonorarea contingentului de 

140.000 de tone contractat. 

 Pierderea Ucrainei a avut consecinţă imediată şi asupra exportului de fier vechi 

spre România, contingentul de 125.000 de tone din această zonă fiind sistat
119

. 

 Împuţinarea rezervelor de materii prime au dus la micşorarea contingentelor de 

materii prime neferoase. Din 3.200 tone de plumb, România a importat 180 de tone, 

minereurile de zinc (5.100 tone) nu au fost livrate, iar contingentul de antimoniu a 

scăzut la un sfert (35 tone) faţă de cantitatea contractată în februarie 1944. 

 Efectele crizei în care se adâncea Germania s-au repercutat şi asupra domeniilor 

de activitate, considerate vitale pentru războiul comun. 
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 Industria petrolieră, greu încercată în lunile aprilie – august 1944, necesita piese 

de schimb, utilaje şi semifabricate din fier, care să-i permită menţinerea producţiei la un 

nivel satisfăcător. 

 Germania a devenit insensibilă la solicitarea societăţilor petrolifere, reducând la 

minim aprovizionarea acestora cu piese de schimb şi utilaje. Din cele 40.000 de tone de 

tuburi de oţel, folosite atât la transportul petrolului, cât şi al carburanţilor, au fost livrate 

22.886 tone, din cantitatea de 40.000 tone de utilaj petrolier, industria germană nu a 

livrat nimic. 

 Reţeaua de transport feroviar a României s-a dovedit insuficientă pentru a susţine 

aprovizionarea frontului din apropiere. La începutul anului 1944, mareşalul Ion 

Antonescu a solicitat sprijin german pentru dezvoltarea acesteia. Au fost contractate 

cantităţi mari (95.000 tone), care aveau ca scop să stingă datoria armatei germane către 

Căile Ferate Române. Efectele bombardamentelor aliate au adâncit şi mai mult criza în 

care se afla reţeaua de căi ferate din România. Livrările de şină de cale ferată s-au cifrat 

la aproximativ o treime din contingentul contractat (28.409 tone)
120

 în scădere cu 

aproximativ 43.000 de tone faţă de anul 1943
121

. 

 Problemele cu care se confrunta transportatorul feroviar român erau mult mai 

complexe. Parcul de vagoane şi locomotive a scăzut constant, datorită exploatării 

excesive, iar aprovizionarea cu piese de schimb era deficitară. 

 În cursul anului 1944, transportul feroviar românesc a făcut faţă necesităţilor 

crescute ale statului român, precum şi ale trupelor de pe frontul din Moldova, datorită 

importurilor mari de locomotive efectuate în anul precedent. Astfel, din Germania 

fuseseră achiziţionate locomotive cu aburi în greutate de 13.090 tone şi 642.000 tone de 

cărbune pentru propulsia acestora
122

. 

 În acest context, capacitatea maximă de tracţiune a parcului de locomotive din 

România a scăzut la 2.109.000 C.P., cu 810.000 C.P. mai mic decât în 1943, ajungând 

la un nivel comparabil cu cel anul 1940
123

. 

 În urma semnalelor primite de la comandamentele unităţilor germane de pe 

frontul din Moldova, privind întârzierile mari cu care trupele erau aprovizionate, Hitler 

a decis să sprijine C.F.R.-ul cu 200 de locomotive, deservite de personal militar 

german. Acestea au acţionat numai în interesul trupelor de pe front. 

 Consecvent planului său de modernizare a agriculturii, guvernul de la Bucureşti a 

solicitat ca şi în anul 1944 importul de maşini şi unelte agricole din Germania să fie 

consistent. Dorinţa oficialilor români venea ca urmare a abandonării în Transnistria a 

unei cantităţi însemnate din utilajul agricol. 

 Totodată, procesul de tehnologizare a agriculturii, prioritar în timpul regimului 

antonescian îşi arăta roadele: creşterea eficientizării producţiei, scăderea numărului de 

zilieri angrenaţi, sezonieri în agricultură. 
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 V. Axenciuc, op. cit., vol. III, p. 327, Tabel 502:  

CAPACITATEA MAXIMĂ DE TRACŢIUNE A PARCULUI DE LOCOMOTIVE 

1940 – 2.121.000 C.P.  1943 – 2.950.000 C.P. 

 1941 – 2.544.000 C.P.  1944 – 2.109.000 C.P. 

 1942 – 2.562.000 C.P. 



 

 Ca şi în anii precedenţi, contingentele contractate în Germania au fost 

supradimensionate. Întârzierile mari la livrare se încadrau în compresia exportului 

german, datorat cauzelor amintite. 

 În 1943 statul român contractase 144.535 bucăţi de maşini şi utilaje agricole, din 

care au fost livrate 31.850, reprezentând 22%. În urma discuţiilor purtate între 

reprezentanţii comisiilor mixte româno-germane s-a convenit ca în 1944 numărul de 

unităţi să fie redus la 41.550, mai apropiat de posibilităţile de livrare. Cu toate acestea, 

importul a fost îngrijorător de slab, 4.844 bucăţi fiind aduse din Germania în primele 

opt luni ale anului. 

 Industria germană de profil a procedat la reducerea livrărilor la toate 

subcategoriile contractate, în unele cazuri sub 10%
124

. Din cauza lipsei de oţeluri de 

calitate şi a metalelor speciale, uzinele germane foloseau în procesul de fabricaţie fier 

de slabă calitate, procedând la simplificarea produsului finit. Astfel, tractorul livrat de 

producătorul „LANZ”, începând cu anul 1943 era expediat în România, fără apărătoare 

la roţi, cu consecinţe imediate asupra uzurii motorului. 

 În lipsa unui stoc suficient de piese de schimb, maşinile agricole deveneau 

inutilizabile pentru o perioadă lungă de timp
125

. 

 Prin Tratatul comercial din 23 martie 1939 şi prin Acordul comercial din 4 

decembrie 1940, Germania şi-a manifestat interesul pentru dezvoltarea agriculturii 

româneşti, ca o cerinţă a interesului major manifestat pentru creşterea producţiei şi 

implicit a produselor importate din România. Cum exportul de produse agricole realizat 

de statul român spre Germania nu a atins valorile scontate, fiind mai mic decât în 

perioada interbelică, Germania a considerat potrivit să folosească instrumentele de 

credit acordate partenerului său economic, în alte sectoare, unde putea obţine rezultatele 

scontate în termen scurt. 

 În privinţa maşinilor agricole, interesul german s-a manifestat asupra teritoriilor 

din vestul Uniunii Sovietice, a căror producţie agricolă a susţinut efortul de război timp 

de trei ani. În această categorie a intrat şi Guvernământul Transnistriei, dotat cu maşini 

agricole performante, de producţie germană. 

 Importurile de cauciuc şi celuloid s-au cifrat, în cursul anului 1944, la 

711.800.000 lei, în scădere cu aproximativ 30% aţă de 1943 (un miliard lei). Cantitatea 

importată din Germania a fost de 941 tone, din totalul de 1.541 tone importate
126

. 
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TABEL COMPARATIV PRIVIND IMPORTURILE DE MAŞINI AGRICOLE 

SPECIFICARE 
1943 1944 

COMENZI LIVRĂRI COMENZI LIVRĂRI 

Tractoare 3.870 708 1.750 202 

Pluguri pentru tractor 3.800 633 1.300 296 

Pluguri pentru vite 70.850 18.500 25.000 1.500 

Maşini de semănat 5.600 1.300 2.000 540 

Maşini de secerat 2.800 425 1.000 460 

Prăşitoare 40.500 5.150 4.000 1.044 

Grape 14.800 4.790 5.200 489 

Batoze 625 114 250 22 

Trioare 1.050 195 1.000 121 

Selectoare  560 35 50 80 
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 Concluzii 

 În ultimele opt luni ale colaborării economice româno-germane, valoarea 

schimburilor comerciale a scăzut semnificativ. Conform Protocolului din 9 februarie 

1944 se estimau schimburi comerciale de 70 miliarde de lei (aproximativ 1,16 miliarde 

R.M.). 

 Centralizarea datelor extrase din documentele Oficiului de statistică a Reich-ului 

arată că importurile României din Germania s-au cifrat la un sfert din valoarea 

angajamentelor contractate, aflându-se la 442,8 milioane R.M. (33,655 miliarde lei)
127

. 

 Un capitol important al importurilor l-au reprezentat livrările de armament 

trupelor române de pe front. Cum o estimare a valorii armamentului importat în cursul 

anului 1944 este obiectul unor cercetări ulterioare, considerăm că în cadrul valorii 

amintite intră doar o parte a armamentului comandat. 

 Conform procedurilor după care se realiza schimbul de petrol contra armament, 

România se angajase să plătească creditul pentru război, după încheierea ostilităţilor, 

considerăm că în cadrul exporturilor germane au intrat doar contractele enunţate în 

textul Protocoalelor din februarie 1944. Acestea au fost: aviaţie de vânătoare pentru 

apărarea zonei petrolifere, vehicule grele de transport şi artilerie antiaeriană. 

 Concluzia care se desprinde din valoarea importurilor germane este că 

armamentul plătit de România în contul de clearing a avut o valoare mult mai mică, 

estimată la aproximativ 4 miliarde de lei, restul de aproximativ 31 de miliarde de lei 

constituindu-l produsele necesare economiei şi produsele de larg consum. 

 În prelegerea susţinută în faţa Curţii de Apel Bucureşti, Mircea Vulcănescu 

considera că importurile din Germania au înregistrat cifre record faţă de perioada 

interbelică, axându-se, în special, pe materii prime şi produse industriale vitale pentru 

industria românească
128

. 

 Astfel, România nu numai că n-a fost secătuită, dar ea a putut să constituie, prin 

rezervele acumulate pe teritoriul propriu, o bază importantă de aprovizionare a aliaţilor 

în campania din Vest
129

. 
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Abstract 

 The contestation of the Soviet hegemony had visible effects on Romania’s foreign policy but 

also on the Romanian attitude within the communist bloc. Finally, the directions were set according to 

the opposition towards the plans of economic integration within the COMECON and towards the 

Warsaw Pact. 

Romania rejected the COMECON economic integration of the communist states, developing a 

sustained industrialization program. 

The historical perspective reveals the fact that, in practice, the USSR did not consider it 

necessary to consult the allies from the Warsaw Pact in the crisis situations, regarding the political 

behavior and the military measures it undertook. 
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Evoluţia evenimentelor de la Budapesta, din toamna anului 1956, a fost urmărită 

cu atenţie de conducerea PMR. Mişcarea anticomunistă din Ungaria şi exprimarea unor 

pretenţii la adresa teritoriului românesc, au fost motive de îngrijorare pentru forurile 

decizionale de la Bucureşti, ce au determinat conducerea statului să aplice un amplu 

program de măsuri, inclusiv întărirea controlului partidului în armată, menit să 

consolideze regimul
1
. Prin poziţia adoptată atunci, de sprijin faţă de intervenţia militară 

sovietică pentru a înăbuşi revoluţia, regimul comunist de la Bucureşti se vădea a fi unul 

dintre cei mai fideli aliaţi ai Moscovei. 

La 1 decembrie 1956, într-o retrospectivă a evenimentelor, întreprinsă în şedinţa 

Biroului Politic al PMR, Gheorghe Gheorghiu-Dej afirma că a socotit intervenţia 

trupelor sovietice ca o necesitate şi o îndatorire internaţională. Expunerea propriei 

poziţii era făcută în contextul prezentării acţiunii comuniştilor români în cazul aducerii 

lui Imre Nagy în România din refugiul său post-revoluţionar de la ambasada Iugoslaviei 

din Budapesta. 

Fidelitatea necondiţionată faţă de directivele politice ale URSS, inclusiv în 

privinţa reprimării încercărilor de liberalizare şi de legitimare naţională pentru 

conducerile comuniste, sub paravanul destalinizării în Ungaria şi Polonia, a reprezentat 

trăsătura esenţială a atitudinii României în cadrul Pactului de la Varşovia în primii ani 

ai existenţei acestuia. Această interpretare poate să îşi găsească un argument puternic în 

faptul că în anul 1958 URSS şi-a retras trupele din România. Pe acest fond se vor 

produce deschiderile şi delimitările ulterioare în raporturile României cu URSS. 

De altfel, percepţia pe care o avea regimul comunist de la Bucureşti în Occident 

nu era deloc una de natură a inspira încredere. Astfel, în depeşa 834 din 25 septembrie 

1957, transmisă ministrului afacerilor externe al Franţei, Christian Pineau, de Paul 
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Boncour, ministrul acestei ţări la Budapesta, se preciza că RDG şi România erau „câinii 

adormiţi” ai Moscovei
2
. 

Contextul a fost folosit de către Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru a accelera 

procesul eliminării prezenţei militare sovietice din România. Iniţiativa demersului 

privind retragerea trupelor sovietice a aparţinut părţii române. Aceasta a fost prezentată 

cu ocazia vizitei lui Nikita S. Hruşciov la Bucureşti, în august 1955, de către Emil 

Bodnăraş, ministrul român al forţelor armate, având bineînţeles acceptul lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej. La momentul respectiv, propunerea a fost vehement respinsă de 

sovietici. 

Sprijinul fără echivoc acordat de conducerea română lui Nikita S. Hruşciov în 

timpul derulării revoluţiei maghiare, a fost însă de natură să sporească încrederea 

liderului sovietic faţă de echipa de la Bucureşti. 

La 15 aprilie 1957, printr-un acord încheiat între părţile română şi sovietică, s-a 

reglementat aspectul juridic al prezenţei trupelor sovietice în România. Vizita lui Emil 

Bodnăraş la Moscova în martie 1958 a impulsionat discuţiile privind eventuala 

retragere a armatei sovietice din ţară
3
. 

În anul 1958, URSS avea dislocate în România două corpuri de armată, cu un 

total de patru divizii, grupate în special în trei zone: Focşani-Râmnicu Sărat, Constanţa 

şi Arad-Timişoara, cu un efectiv cifrat în jurul a 40.000 de militari
4
. 

La 24 mai 1958, a avut loc la Moscova consfătuirea Comitetului Politic 

Consultativ (CPC) al statelor membre ale Pactului de la Varşovia. În comunicatul emis 

la încheierea lucrărilor se specifica: „CPC a aprobat propunerea guvernului URSS, pusă 

de acord cu guvernul RPR, cu privire la retragerea în viitorul apropiat, de pe teritoriul 

RPR, a trupelor sovietice, care se aflau acolo în conformitate cu Tratatul de la 

Varşovia”
5
. 

Trecând peste neadevărul flagrant exprimat în comunicat, întrucât trupele 

sovietice se aflau în România începând din 1944 şi nu în conformitate cu prevederile 

Tratatului de la Varşovia, aspectul în sine privind această retragere va marca, în esenţă, 

un moment de cotitură în relaţiile politice şi militare româno-sovietice. 

Consfătuirea de la Moscova mai stabilea, de asemenea, ca în cursul anului 1958, 

Pactul de la Varşovia să îşi reducă forţele armate cu 419.000 militari, astfel: URSS – 

300.000, RP Română – 55.000, RP Bulgaria – 23.000, RP Polonă – 20.000, R. 

Cehoslovacă – 20.000 şi RP Albania – 1.000. Totodată, guvernul sovietic hotăra să 

retragă o divizie de pe teritoriul Ungariei. Spre finalul comunicatului, CPC hotăra să 

adreseze statelor membre ale NATO o propunere cu privire la încheierea unui pact de 

neagresiune între cele două blocuri politico-militare opuse. Comunicatul a fost semnat 

şi de observatorul delegat al RP Chineze la sesiune. 
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Retragerea trupelor sovietice din România s-a desfăşurat între 15 iulie şi 15 

august 1958, în baza unui acord încheiat între ministerele apărării român şi sovietic şi a 

corespuns pe deplin intereselor strategice şi de securitate ale URSS. Ulterior, în cursul 

aceluiaşi an, au început să părăsească ţara şi consilierii sovietici ce activau în diverse 

domenii. Pe lângă motivele invocate de partea română, cu care sovieticii au fost de 

acord, decizia retragerii trupelor s-a datorat intenţiei URSS de a-şi reface imaginea în 

arena internaţională, puternic afectată ca urmare a intervenţiei armate din Ungaria, 

precum şi necesităţii reducerii cheltuielilor sale militare destinate întreţinerii forţelor 

dislocate în statele-satelit
6
. 

Acţiunea în sine nu afecta securitatea URSS, deoarece România nu avea frontieră 

comună cu state membre NATO, ci numai cu state membre ale Pactului de la Varşovia, 

iar cu Iugoslavia relaţiile fuseseră normalizate. Pe de altă parte, Nikita S. Hruşciov 

dorea să-şi sporească credibilitatea în Occident „pozând” în adeptul politicii de 

destindere pe continent, prin măsuri politico-militare efective. Nu în ultimul rând, 

merită evidenţiat faptul că, prin retragerea trupelor sovietice din România, liderul 

sovietic intenţiona să întărească legitimitatea PMR în faţa naţiunii române, dar să şi 

demonstreze atât aliaţilor din Pact, cât şi Occidentului, că socialismul se poate edifica 

într-un stat de „democraţie populară” şi fără prezenţa armatei sovietice. Ceea ce nu se 

poate nega în argumentaţia unei astfel de interpretări este iniţiativa avută de conducerea 

comunistă de la Bucureşti de a solicita lui Nikita S. Hruşciov retragerea trupelor, cerere 

întâmpinată iniţial cu un refuz hotărât de conducerea sovietică. Veritabilul clişeu 

istoriografic de sorginte naţional-comunistă, conform căruia românii au reuşit să 

„impună” Moscovei retragerea trupelor, este extrem de greu de dovedit în lipsa unei 

argumentaţii documentare. 

În majoritatea interpretărilor această retragere este motivată divers, dar este 

subliniat interesul constant al Moscovei în efectuarea unui astfel de pas fără precedent. 

Alte intepretări avansează ideea unei scăzute importanţe strategice  a Romaniei fapt ce 

a făcut posibilă comportarea acesteia ca „aliat incomod” al Pactului de la Varşovia
7
. 

Rămâne cert faptul că, la nivelul instanţelor decizionale din România s-au creat 

astfel premisele pentru o distanţare reală de Moscova, care va deveni evidentă în anii 

următori, marcând o deschidere mai largă în privinţa politicii externe. România a rămas 

până la dizolvarea Pactului de la Varşovia, singurul stat membru care nu a avut 

dislocate pe teritoriul său trupe sau baze militare sovietice. Merită subliniat faptul că în 

1958 România avea în străinătate 12 birouri de ataşaţi militari
8
. 

Perioada anilor 1958-1961 este marcată pe continentul european de sporirea 

încordării între URSS şi Occident, acţiunile fiind relaţionate de problema germană şi în 

special a Berlinului. Problema statutului Berlinului a început să apară tot mai des pe 

agenda de lucru a oficialilor de la Kremlin. Astfel, la 10 noiembrie 1958, cu ocazia 

vizitei lui Wladyslaw Gomulka la Moscova, Nikita S. Hruşciov a făcut publică pentru 

prima dată intenţia URSS de a realiza transferul către autorităţile est-germane a tuturor 
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funcţiilor pe care sovieticii le deţineau provizoriu în Berlin. Abordând un ton dur în nota 

oficială din 27 noiembrie 1958, adresată puterilor occidentale şi RFG, guvernul URSS 

declara că prezenţa puterilor occidentale în Berlinul de Vest este ilegală, iar prin 

violarea acordurilor de la Potsdam, a devenit nulă baza juridică a ocupaţiei aliate în 

oraş. Totodată, partea sovietică declara că nu mai recunoaşte acordurile din 1945 cu 

privire la ocuparea Germaniei şi propunea crearea unui oraş liber şi demilitarizat
9
. 

Apogeul este atins în august 1961, când sovieticii, secondaţi de liderii est-

germani decid ridicarea Zidului Berlinului, rămas până în 1989 simbolul divizării 

continentului european în blocuri politico-militare opuse şi în general al Războiului 

Rece
10

. Expresia cea mai elocventă a acestei tensiuni a fost vizibilă în 26-27 octombrie 

1961, când tancurile sovietice şi americane s-au aflat faţă în faţă la punctul de frontieră 

Charlie din Berlin. Conducerile celor două supraputeri s-au abţinut însă de la 

escaladarea în continuare a diferendului. În 1961, pe fondul acestei încordări în Europa 

Centrală, Pactul de la Varşovia a desfăşurat trei mari aplicaţii militare
11

. 

Iese pregnant în evidenţă faptul că în problema germană liderii tuturor statelor 

membre ale Pactului de la Varşovia susţineau poziţia sovietică. La sesiunea CPC din 

martie 1961, la consfătuirea din august a liderilor partidelor comuniste şi muncitoreşti 

din statele membre ale Pactului care au avut loc la Moscova, în declaraţia guvernelor 

statelor membre ale Pactului din august de la Berlin şi la consfătuirea miniştrilor 

apărării ale aceloraşi ţări din septembrie 1961 de la Varşovia, numitorul comun a fost 

condamnarea refacerii potenţialului militar vest-german, demararea tratativelor privind 

încheierea tratatului de pace cu Germania şi, nu în ultimul rând, transformarea 

Berlinului Occidental într-un „oraş liber demilitarizat”
12

. 

Începutul anilor ‟60 marchează manifestarea tot mai vizibilă a schismei sino-

sovietice pe multiple planuri, cu adânci implicaţii în întreaga lume comunistă. România 

avea să exploateze în interesul propriu această stare de lucruri. Coeziunea Pactului de la 

Varşovia tindea să devină o simplă „etichetă” politică în condiţiile escaladării 

diferendului sino-sovietic. În acest climat, evoluţia spre un curs independent al politicii 

externe a României faţă de Moscova, a fost posibilă numai în contextul manifestării 

polemicii ideologice sovieto-chineze. Primele semne ale crizei dintre cele două mari 

puteri ale blocului comunist s-au făcut simţite încă din a doua jumătate a anilor ‟50. 

Acest curs al relaţiilor sino-sovietice s-a manifestat pe fondul refuzului sovietic de 

aderare a RP Chineze la CAER şi de participare a observatorilor chinezi la reuniunile 

CPC al statelor membre ale Pactului de la Varşovia. 

Pentru evidenţierea cursului politic adoptat de România la începutul anilor ‟60, se 

impune o analiză a originii şi evoluţiei conflictului ideologic sino-sovietic. Momentul 

de pornire a polemicii ideologice sovieto-chineze l-a constituit congresul al XX-lea al 

PCUS, care s-a desfăşurat la Moscova, în perioada 17-24 februarie 1956. Prin 

dezvăluirea crimelor lui Stalin în cadrul „raportului secret”, „congresul destalinizării” a 
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generat un impact care a variat în lumea comunistă de la un stat la altul, în funcţie de 

caracteristicile naţionale. Reacţia chineză la deciziile adoptate de Congresul al XX-lea 

al PCUS s-a manifestat într-o manieră proprie. Mao Zedong dorea să reamintească 

sovieticilor că perioada de dominaţie nestingherită a Kremlinului asupra mişcării 

comuniste internaţionale se încheiase. 

Moscova a rezolvat criza provocată de destalinizare în Ungaria anului 1956 cu 

acordul şi sub presiunea liderilor chinezi. Acest fapt va avea o deosebită importanţă 

pentru evoluţia ulterioară a lumii comuniste. O parte a liderilor statelor comuniste 

aveau, în caz de divergenţe cu Kremlinul, posibilitatea unei alternative viabile
13

. 

Consacrarea coexistenţei paşnice, ca linie generală a politicii externe sovietice, 

precum şi abandonarea dogmei referitoare la inevitabilitatea războiului cu lumea 

capitalistă de către Moscova, au provocat nelinişte profundă în rândul liderilor chinezi. 

Vizita lui Nikita S. Hruşciov în SUA, desfăşurată în perioada 15-28 septembrie 1959, l-a 

determinat pe Mao Zedong să adopte o linie politică originală, sprijinită, după opinia 

acestuia, pe o solidă justificare ideologică. Deja în 1958, autorităţile chineze puneau în 

circulaţie sintagma „revizionism contemporan”, care nominaliza direct conducerea 

iugoslavă, dar viza în fapt, conducerea sovietică. Începând din 1960, divergenţele 

sovieto-chineze se vor materializa printr-un schimb de peste douăzeci de scrisori între 

cele două partide, în care îşi expuneau propriile puncte de vedere şi în care era criticat 

„dogmatismul” chinez sau „şovinismul de mare putere” sovietic
14

. În luna iulie 1960, 

URSS şi-a retras consilierii şi experţii, fapt care a provocat RP Chineze serioase 

disfuncţionalităţi economice
15

. 

În conformitate cu orientarea sa maiostă, Albania va înceta din martie 1961 să 

mai participe la activităţile Pactului de la Varşovia, iar în septembrie 1968 se va retrage 

din această organizaţie politico-militară. Demersul în cauză va avea o serie de implicaţii 

privând URSS de o bază importantă la Vlora, fapt care a redus simţitor din facilităţile 

navale avute la dispoziţie de către forţele navale sovietice în Marea Mediterană, în 

condiţiile în care, în acea perioadă Flota Maritimă Militară sovietică cunoaşte, sub 

comanda amiralului Serghei G. Gorşkov, o impetuoasă dezvoltare, URSS devenind o 

mare putere navală. 

Problematica încetării participării Albaniei la activitatea Pactului de la Varşovia 

necesită o abordare mai diferenţiată, dat fiind faptul că a fost singurul stat membru 

fondator care a părăsit alianţa politico-militară din care făcea parte. 

La 5 aprilie 1961, guvernul albanez a adresat o scrisoare guvernelor statelor 

membre ale Pactului de la Varşovia, cu privire la sesiunea CPC de la Moscova din 28-

29 martie 1961, unde s-a luat hotărârea retragerii forţelor maritime militare sovietice 
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din golful Vlora, ca urmare a poziţiei Albaniei  faţă de „complotul imperialist greco-

iugoslavo-american”
16

. 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi expulzarea ataşatului militar albanez de la Moscova, 

la 22 mai 1961, sub acuzaţia că făcea propagandă antisovietică în rândul ofiăerilor şi 

elevilor albanezi aflaţi la studii în URSS. 

În aceeaşi lună, guvernul albanez a rechemat toţi ofiţerii care erau la studii în 

URSS şi a cerut ataşatului militar sovietic să părăsească Albania.  În replică, guvernul 

sovietic a hotărât retragerea tuturor militarilor săi care activau în marina albaneză, însă 

guvernul albanez a refuzat plecarea acestora până la întoarcerea în Albania a militarilor 

săi aflaţi pe teritoriul sovietic. Tot ca o măsură de retorsiune, guvernul albanez nu a mai 

numit un nou ataşat militar la Moscova, ci a trimis numai un reprezentant în 

Comandamentul Unit al Forţelor Armate Unite (FAU) ale Pactului de la Varşovia. 

La consfătuirea primilor secretari ai partidelor comuniste şi muncitoreşti din 

ţările membre ale Pactului de la Varşovia, care a avut loc la Moscova în perioada 3-5 

august 1961, Albania a trimis o delegaţie condusă de Ramiz Alia, cu nivel de 

reprezentare mai scăzut  decât al celorlalţi participanţi, fapt care a furnizat sovieticilor 

pretextul de a nu primi delegaţia albaneză la şedinţă
17

. 

Urmare a acestor stări de lucruri, la 25 ianuarie 1962 autorităţile albaneze au 

declarat persona non grata militarii sovietici aflaţi în Albania
18

. 

În perioada care a urmat, Albania a adresat o serie de proteste tuturor statelor 

membre ale alianţei, faţă de faptul că nu a mai fost invitată la lucrările Pactului de la 

Varşovia
19

. 

Din dorinţa de a stopa accesul Beijingului, în calitate de observator, la lucrările 

Pactului de la Varşovia, guvernul sovietic a adresat o scrisoare liderilor RP Chineze, 

RPD Coreene, Vietnamului şi Mongoliei la 31 octombrie 1961, în care le comunica 

faptul că observatorii lor nu mai puteau participa la lucrările organizaţiei deoarece nu 

aveau nivelul de reprezentare cuvenit. 

Faţă de aceste chestiuni, România a adoptat în următorii ani o poziţie singulară, 

total diferită de a celorlalţi membri ai Pactului. A solicitat readmiterea Albaniei la 

lucrările Alianţei, îndreptându-se eroarea din august 1961, subliniind că poziţia 

adoptată de Pact faţă de Albania creează un precedent periculos. Totodată, considera 

anormală atitudinea adoptată faţă de RP Chineză în problema observatorilor la CPC
20

.  

De asemenea, regimul de la Bucureşti propunea ca documentele adoptate în cadrul 

consfătuirilor CPC să fie semnate de reprezentanţii statelor şi nu de alte persoane, 

deoarece Pactul de la Varşovia avea caracterul unei organizaţii internaţionale 

interstatale
21

. 

Conform aprecierii multor istorici, instalarea rachetelor sovietice în Cuba, în 

1962, va genera cea mai acută criză în relaţiile sovieto-americane din întreaga perioadă 

a Războiului Rece. Deşi în aceste evenimente nu au fost implicate cele două blocuri 
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politico-militare, NATO şi Pactul de la Varşovia, SUA şi URSS s-au aflat foarte 

aproape de o confruntare deschisă militară. Faptul ar fi condus inevitabil la începerea 

ostilităţilor între cele două alianţe militare opuse, cu consecinţe catastrofale pentru 

întreaga planetă. 

La începutul lunii octombrie 1962, sovieticii trimit în Cuba o divizie de rachete 

SSM, formată din cinci regimente având în dotare în total 38 de rachete R-12, cu o rază 

de acţiune de 2.500 km şi 24 de rachete R-14 cu o rază de acţiune de 4.500 km. Aceste 

forţe erau sprijinite de 40 de avioane MiG-21, 11 submarine şi o brigadă motorizată 

complet echipată, totalul efectivelor sovietice dislocate în Cuba fiind de aproximativ 

40.000 militari, grupaţi în 12 baze
22

. 

La 14 octombrie, SUA au descoperit construirea bazelor sovietice, în Cuba. La 

22 octombrie, preşedintele John F. Kennedy se adresează naţiunii americane în legătură 

cu descoperirea acestor baze şi instituie carantină în jurul Cubei. 

A doua zi, Nikita S. Hruşciov avertizează conducerea SUA despre posibilitatea 

declanşării unui război nuclear. În urma medierii secretarului general al ONU şi a unui 

intens schimb de mesaje între Kremlin şi Casa Albă, Nikita S. Hruşciov anunţă, la 28 

octombrie, hotărârea de a retrage rachetele sovietice din Cuba, iar John F. Kennedy 

consimte să ridice blocada şi să nu invadeze Cuba. Ulterior, SUA şi-au retras rachetele 

Jupiter dislocate în Turcia. În final, la 7 ianuarie 1963, URSS şi SUA l-au informat pe 

secretarul general al ONU, U Thant, despre încheierea crizei, iar în cursul aceluiaşi an 

au procedat la instalarea unei linii telefonice directe Kremlin-Casa Albă, pentru a evita 

pe viitor repetarea unei asemenea situaţii de criză. 

Suscită interes un fapt extrem de neobişnuit, consecutiv crizei rachetelor din 

Cuba, relaţionat de evenimentele invocate şi petrecut pe fondul distanţării evidente şi 

treptate a politicii externe a României faţă de URSS. Conform aserţiunii diplomatului 

american, Raymond L. Garthoff, în cursul întrevederii particulare, care a avut loc la 4 

octombrie 1963, la New York, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu 

Mănescu, i-ar fi declarat secretarului de stat al SUA, Dean Rusk, că partea română îşi 

declara neutralitatea în cazul unui conflict declanşat de URSS, fără consultarea 

prealabilă a României şi în dezacord cu interesele sale naţionale, informând partea 

americană despre faptul că pe teritoriul României nu erau amplasate arme nucleare. 

Conform aceleiaşi surse, demersul demnitarului român constituia un aspect deosebit în 

practica relaţiilor internaţionale, încât oficialul american nu l-a făcut cunoscut nici 

măcar aliaţilor SUA, de teama unor eventuale scurgeri de informaţii către sovietici
23

. 

Fără a fi produsă o dovadă incontestabilă a „neutralităţii” asumate de România în 

octombrie 1963, lucru de altfel neconfirmat de surse arhivistice româneşti, sau de 

participanţi nemijlociţi la convorbiri, aspectul în sine are relevanţă datorită faptului că 

informaţiile furnizate de către oficialul român constituiau un fapt de neconceput în 
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cadrul alianţei militare a statelor comuniste, această acţiune a României putând marca 

prima fisură în Pactul de la Varşovia
24

. 

Aserţiunea diplomatului american Raymond L. Garthoff, conform căreia aspectul 

mai sus-menţionat reprezintă motivul fundamental pentru care România şi-a modificat 

treptat poziţia faţă de Pactul de la Varşovia, poate avea o bază reală, însă, în opinia 

noastră, la acest curs al politicii externe a regimului de la Bucureşti au concurat şi alţi 

factori, dintre care cel economic nu poate fi minimalizat. 

În anii 1961-1964, România a respins eforturile integraţioniste ale CAER, 

întemeiate pe principiul diviziunii muncii şi, în consecinţă, al stopării industrializării 

ţării, a revenit la unele tradiţii şi simboluri naţionale, a desfiinţat obligativitatea învăţării 

limbii ruse în şcoli, a început eliberarea deţinuţilor politici etc. „Noul curs” adoptat de 

România în relaţiile cu URSS nu a scăpat percepţiei americane şi celorlalte state 

occidentale importante. Într-o discuţie de la începutul lunii august 1963 a lui Mircea 

Maliţa, adjunct al ministrului afacerilor externe, cu William Crawford, reprezentantul 

diplomatic al SUA la Bucureşti, diplomatul american sublinia că „legaţia a comunicat 

concluzia că din observarea evenimentelor din România din ultimul timp, aceasta se 

conduce în mod neîndoielnic după propriul său cap şi că poziţia urmăririi intereselor 

proprii este o poziţie fermă şi nu de conjunctură”
25

. În cursul aceleiaşi discuţii, liderul 

român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, menţiona că „poziţia noastră” a impus percepţia că la 

Bucureşti conduc „nişte oameni care facem opoziţie” URSS. „Şi obiectiv aşa stau 

lucrurile. Şi nu trebuie să ne ruşinăm să spunem că există divergenţe”
26

. 

Teza diplomatului american echivalează cu o contestaţie deschisă a României la 

adresa Pactului de la Varşovia. Astfel de probe indirecte, deşi relevă opoziţia României 

faţă de dominaţia sovietică, voinţa ei a avea libertate de mişcare sporită în arena 

internaţională, nu pot însă conduce la concluzia că, în octombrie 1963, Corneliu 

Mănescu a propus SUA statutul de neutralitate al României. Fostul ministru de externe 

al României comuniste, chestionat după 1990 în această privinţă, declara că a urmărit 

să-l facă „pe Dean Rusk să înţeleagă că România nu este o ţară a războiului, că 

România nu este un partener entuziast al Pactului de la Varşovia, că noi nu sprijinim 

războiul dintre cele două pacte militare opuse, că noi nu putem adopta decât o poziţie 

rezonabilă, indiferent de care problemă este vorba”
27

. 

Profesorul american Robin Alison Remington aprecia că problematica 

raporturilor României cu Pactul de la Varşovia la începutul anilor ‟60 nu poate fi 

disociată de cea economică, pentru o înţelegere comprehensivă a fenomenului
28

. 

Regimul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a respins toate demersurile lansate în cadrul 

CAER de către sovietici şi regimurile obediente din statele-satelit, în privinţa diviziunii 

internaţionale a muncii şi a integrării economice în lagărul comunist, opunându-le un 
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susţinut program de industrializare
29

. În acest sens prezintă interes demersul  României 

de a respinge categoric aşa-numitul „Plan Valev”
30

. 

Se impune atenţiei faptul că, în 1963 România adoptă o poziţie singulară la ONU 

în raport cu blocul sovietic, votând pentru prima dată altfel decât acesta, în privinţa 

stabilirii unei zone denuclearizate în America de Sud
31

. 

La consfătuirea CPC al statelor membre ale Pactului de la Varşovia, care s-a 

desfăşurat la Moscova în 26 iulie 1963, problematica abordată a fost amplă şi nu lipsită 

de unele dispute între reprezentanţii României şi cei ai celorlalte state membre ale 

Pactului, în special cei sovietici. 

Sovieticii au prezentat o comunicare în care au informat despre derularea 

negocierilor şi încheierea acordului între URSS, SUA şi Marea Britanie privind 

interzicerea testelor nucleare în atmosferă, în spaţiul cosmic şi cel submarin
32

.  Tratatul 

de la Moscova asupra interzicerii parţiale a testelor nucleare a fost semnat de către cele 

trei state în data de 5 august şi a intrat în vigoare la 10 octombrie 1963.  Reprezentantul 

României, Corneliu Mănescu, a semnat acest tratat la 8 august 1963
33

. 

Se impune analizei disputa dintre reprezentanţii României şi URSS privind 

admiterea Mongoliei în Pactul de la Varşovia. Cu câteva zile înainte de consfătuire, 

conducerea sovietică a trimis participanţilor o scrisoare în care a propus admiterea 

Mongoliei în alianţă. România s-a opus vehement acestei iniţiative şi a avut în final 

câştig de cauză. Argumentaţia părţii române demonstra cu o logică imperturbabilă 

faptul că prin admiterea Mongoliei în Pact, s-ar fi alterat caracterul regional-european al 

organizaţiei, conform prevederilor articolului 4, s-ar fi generat implicit o revizuire 

generală a tratatului şi s-ar fi impus o modificare de substanţă a aspectelor juridice de 

drept internaţional care priveau Tratatul de la Varşovia. 

Cu aceeaşi tenacitate, România a demonstrat că în eventualitatea unei agresiuni 

îndreptate împotriva unui stat membru european, contribuţia mongolă la apărarea 

comună ar fi fost insignifiantă, pe când într-o situaţie de agresiune în Asia împotriva 

Mongoliei, sprijinul statelor socialiste europene ar fi fost considerabil, fapt care venea 

în contradicţie cu interesele naţionale ale României. 

De asemenea, partea română arăta că eventuala aderare a Mongoliei la Pactul de 

la varşovia ar fi activat imediat toate alianţele politico-militare din Asia controlate de 

SUA, fapt ce ar fi dus implicit la creşterea încordării în relaţiile internaţionale. 

Nu în ultimul rând, România considera cu deplin temei că aderarea Mongoliei la 

Pactul de la Varşovia imprima acestuia în Asia un caracter antichinez, fapt cu care ţara 
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noastră, în virtutea bunelor relaţii stabilite cu RP Chineză, nu putea fi de acord. În baza 

argumentelor părţii române, propunerea sovietică nu a mai fost discutată
34

. 

Pe aceleaşi coordonate de manifestare a „dizidenţei” statului român în cadrul 

Pactului de la Varşovia se inserează şi scrisoarea adresată la 14 februarie 1964 lui 

Nikita S. Hruşciov de către Gheorghe Gheorghiu-Dej. Printre altele, în aceasta se arăta 

că România îşi reafirma sprijinul faţă de poziţia „înţeleaptă” adoptată de sovietici în 

finalul crizei cubaneze, dar nu „înţelegea” cum a putut fi luată o asemenea măsură în 

Cuba, fără discutarea prealabilă a acesteia, conform articolului 3 al Tratatului de la 

Varşovia, între statele membre ale organizaţiei. Sunt criticate metodele folosite de 

Moscova în relaţiile cu celelalte state membre ale Pactului de la Varşovia, facându-se 

referire directă la amplasarea rachetelor nucleare în Cuba
35

. 

Totodată, liderul regimului de la Bucureşti îşi exprima opoziţia faţă de iniţiativa 

înfiinţării Comisiei de Politică Externă a Pactului de la Varşovia, propunere lansată 

printr-o scrisoare adresată partenerilor săi de către CC al PCUS, la 2 ianuarie 1964
36

. 

Gheorghe Gheorghiu-Dej considera că înfiinţarea unei asemenea comisii permanente ar 

fi echivalat cu „renunţarea la suveranitatea naţională în domeniul politicii externe”
37

. 

Poziţia României a rămas constantă în această privinţă, Comitetul miniştrilor 

afacerilor externe înfiinţându-se abia în cadrul sesiunii CPC desfăşurate la Bucureşti, la 

25-26 noiembrie 1976. 
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 Abstract  

 This paper presents an overview on the negotiations which took place in 1977-1978 between 

Romania and the international financial institutions such as the International Monetary Fund and the 

International Bank for Reconstruction and Development on granting additional loans to Romania that 

would allow this country to continue its economic development programs. Analyses of the financial 

experts emphasized that Romania has successfully overcame a series of great difficulties and that the 

improvement of the balance of payments planned for 1978 was feasible, but met difficulties in 

achieving of the import rates and lowering inventories. 
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 Discutarea raportului misiunii F.M.I. privind consultarea cu România pe 1977 şi 

cele două cereri de credit în şedinţa Consiliului Directorilor Executivi din 9 septembrie 

1977
1
 au stat sub semnul impresiei generate de cutremurul distrugător din 4 martie, 

motiv pentru care mulţi directori executivi au fost de acord cu acestea. În luările de 

cuvânt au existat şi aspecte critice privind programele ambiţioase de dezvoltare în 

condiţiile creşterii nivelului datoriei externe, structura internă de preţuri şi influenţa 

acesteia asupra alocării resurselor, măsura în care datele statistice româneşti corespund 

standardelor internaţionale, precum şi gradul de corectitudine al acestora
2
, abordate de 

reprezentanţii Angliei (Kent), R.F.G. (Laske) şi S.U.A. (Mayers). 

 Insuficienţa datelor şi informaţiilor transmise de România a fost remarcată şi de 

Robert McNamara, preşedintele B.I.R.D., şi H.J. Witteveen, directorul general al 

F.M.I., în timpul convorbirii pe care au avut-o cu delegaţia română prezentă la sesiunea 

anuală a F.M.I. şi B.I.R.D. de la Washington (26 sept.-1 oct. 1977). Conducătorul 

delegaţiei, M. Diamandopol, preciza în Raportul său
3
 privitor la sesiune

*
 că Robert 

McNamara a arătat că lipsa datelor creează greutăţi, îndeosebi în consiliile directorilor 

executivi, atunci când promovează proiectele româneşti şi că, pentru a se evita 

asemenea situaţii, poate că ar fi indicat să nu se prezinte spre creditare proiecte pentru 
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care nu se pot procura datele şi informaţiile cerute sau „să scoatem o lege specială prin 

care să se autorizeze procurarea datelor şi informaţiilor“. 

 Totodată, preşedintele B.I.R.D. a menţionat că, în Consiliul Directorilor 

Executivi, tot mai des se ridică problema reducerii împrumuturilor acordate României, 

pentru că venitul naţional pe cap de locuitor se situează deja la un nivel ridicat, că 

România ar avea posibilitatea de a obţine credite pe alte pieţe. A ţinut să adauge însă că 

«deşi în comparaţie cu alte ţări în curs de dezvoltare România are un venit pe locuitor 

mai mare, B.I.R.D. este gata să finanţeze noi proiecte pentru România, întrucât ştie că 

România are nevoie de valută, dar, nu numai pentru aceasta, ci, în primul rând, pentru 

că România se ajută singură, alocând o mare parte din venitul său naţional pentru 

dezvoltare. Programul de împrumut pentru România de circa 200 mil. dolari anual va fi 

menţinut şi chiar extins cu ceva»
4
. S-a convenit – scria M. Diamandopol – ca 

specialiştii B.I.R.D. să urgenteze definitivarea analizelor privind proiectele depuse 

pentru obţinerea creditelor pentru fabricile de anvelope de la Zalău şi Turnu Severin, 

irigaţii în sistemul Viişoara, dezvoltarea Combinatului chimic Craiova şi Laminorul 

Roman, precum şi a unor proiecte pentru irigaţii, crescătorii de porci, păsări şi bovine
5
. 

Delegaţia română a solicitat, şi Robert McNamara a fost de acord, să se ia în analiză noi 

proiecte din sectorul energetic: Porţile de Fier II, Turceni II, dezvoltarea reţelelor de 

energie electrică. 

 În ceea ce priveşte creditul solicitat pentru refacere în urma cutremurului, 

delegaţia B.I.R.D. a comunicat că acesta va fi redimensionat în limita necesarului de 

importuri directe şi indirecte ce vor fi necesare întreprinderilor care au suferit avarii, 

precum şi la alte unităţi producătoare de materiale de construcţii, mobilă, utilaje, 

maşini-unelte
6
. 

 Împrumutul pentru proiectul Zalău şi Drobeta-Turnu Severin (două uzine pentru 

anvelope de camioane şi tractoare) – 85 mil. dolari – a fost aprobat în unanimitate de 

Consiliul Directorilor Executivi la 23 martie 1978. Faţă de suma avută în vedere înainte 

de negocieri, volumul împrumutului a fost majorat cu 5 (cinci) milioane dolari, în 

favoarea bunurilor care se produceau în ţară
7
. La 30 mai a fost aprobat de Consiliul 

Directorilor Executivi, fără obiecţii, împrumutul pentru proiectul de refacere în urma 

cutremurului în valoare de 60 milioane dolari
8
, iar la 28 noiembrie 1978 a fost aprobat, 

în unanimitate, şi împrumutul (40 milioane dolari) pentru extinderea Combinatului 

chimic de la Craiova
9
. 

 Trebuie remarcat că, în şedinţa din martie 1978, cu prilejul discutării proiectului 

Zalău şi Drobeta-Turnu Severin, reprezentanţii Angliei şi S.U.A. au întrebat conducerea 

B.I.R.D. dacă volumul de credite acordat României în anul financiar 1977-1978 (256 

milioane dolari) nu este prea mare, ţinând seama că, după părerea lor, România are un 

nivel de dezvoltare economică destul de ridicat.
10

 Preşedintele B.I.R.D., Robert 

McNamara a arătat însă că România are într-adevăr un nivel de dezvoltare economică 

mai ridicat faţă de alte ţări în curs de dezvoltare, dar nu a beneficiat de o situaţie 
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privilegiată în comparaţie cu alte ţări cu o dezvoltare economică similară, nivelul 

creditelor pentru România reprezentând cca 10 dolari pe locuitor, nivel identic cu cel al 

altor ţări cu un grad de dezvoltare economică asemănător cu cel al României
11

. 

 Şi în septembrie 1978 preşedintele B.I.R.D. considera că Banca Mondială va 

sprijini România pentru că aceasta face eforturi

, se „ajută singură“, deşi după nivelul 

venitului naţional pe locuitor (1175 dolari în anul 1975, utilizând metodologia O.N.U. 

şi datele statistice oficiale pentru venitul naţional, şi 1300 dolari, utilizând metodologia 

Atlasului Băncii Mondiale – n.n.) România nu se mai încadrează în baremurile Băncii 

Mondiale.
12

 

 Reprezentanţii S.U.A. şi Japoniei au declarat în Consiliul Directorilor Executivi 

din martie 1978 că proiectul de anvelope Zalău şi Drobeta-Turnu Severin se preta foarte 

bine la o formulă de finanţare prin sistemul „cofinanţării“, prin care se putea obţine, pe 

de o parte, continuarea acordării de credite de către B.I.R.D. şi, pe de altă parte, o 

pătrundere mai mare a României pe piaţa privată de capital
13

. Robert McNamara a 

remarcat că reprezentanţii Băncii au înfăţişat, în mai multe rânduri, această chestiune 

autorităţilor române care, fără a respinge ideea, au afirmat că nu sunt pregătite să o 

accepte. 

 Bucureştiul invoca lipsa informaţiilor complete din care să rezulte posibilitatea 

obţinerii de pe pieţele de capital a unor resurse financiare avantajoase, apropiate de 

condiţiile Băncii Mondiale, şi lipsa certitudinii că, în condiţiile cofinanţării, B.I.R.D. nu 

va restrânge plafonul de credite pentru România. Autorităţile române doreau să 

abordeze negocierile mobilizării de resurse suplimentare, de la alte organisme bancare, 

pe lângă creditele B.I.R.D., dar numai în situaţia în care cofinanţarea nu va afecta 

nivelul creditelor pentru proiectele luate în considerare, iar condiţiile oferite de băncile 

private să fie mai avantajoase decât cele ale creditelor de pe piaţa financiară 

internaţională
14

. 

Aprecieri pozitive, dar şi unele semne de întrebare conţine şi studiul elaborat de 

specialişti ai B.I.R.D. în colaborare cu specialişti români în 1977, intitulat „România. 

Industrializarea unei economii agrare în cadrul planificării socialiste“, primul 

raport de bază despre România al Băncii Mondiale, care a fost publicat la Washington 

în 1979

. M. Benjenk, vicepreşedinte al B.I.R.D., afirma, referindu-se la acesta, că 

România este singura ţară cu care B.I.R.D. a purtat negocieri asupra continutului unui 

studio care este, de fapt, un studio al Băncii
15

. Pe foaia de titlu a volumului publicat 

sunt trecuţi autorii coordonatori – Andreas C. Tsantis şi Roz Pepper, precum şi faptul că 

acesta reprezintă Raportul misiunii trimise de Banca Mondială în România. 

În ceea ce priveşte datoria externă se arată că în ultimul deceniu aceasta s-a mărit 

neîntrerupt datorită faptului că în comerţul cu ţările dezvoltate cu economie de piaţă, 

România a fost în general în deficit şi a finanţat importurile prin recurgerea la credite de 

furnizor şi financiare. Raportul remarcă şi faptul că „a fost urmată o politică raţională în 
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materie de datorii, astfel încât finanţarea datoriei să nu împovăreze prea mult 

economia“
16

. Concluzia autorilor studiului este că „Menţinerea ritmurilor înalte de 

creştere în viitor este foarte posibilă, dacă se ia în consideraţie strategia guvernului cu 

privire la repartizarea venitului naţional şi lqa menţinerea unui ritm înalt al 

investiţiilor“
17

. 

După ce evidenţiază faptul că România urmăreşte „ca sporirea e3xporturilor să 

depăşească pe cea a importurilor, pentru a permite lichidarea în cea mai mare măsură a 

datoriei externe şi acumularea de reserve internaţionale“, autorii subliniază dificultăţile 

pe care le poate întâmpina desfacerea produselor româneşti în ţările dezvoltate cu 

economie de piaţă care reprezintă pieţe extreme de competitive, protejate de cele mai 

multe ori de tarife şi contingente  (ce nu se regăseau în recomandările F.M.I. pentru 

ţările îndatorate). „Prin negocieri bilaterale şi multilaterale susţinute – apreciau ei – 

România caută să înlăture aceste bariere din calea intrării ei pe piaţă, dar numai 

obţinerea posibilităţii de a concura nu constituie o garanţie a desfacerii efective a 

mărfurilor pe aceste pieţe.“
18

 

Raportul sesiza şi faptul că în cazul restrângerii volumului comerţului exterior 

(din cause externe sau interne), posibilitatea cea mai plauzibilă a Bucureştiului era 

extinderea împrumuturilor externe în cadrul unor limite prudente şi, în plus, prin 

menţinerea unui control sever asupra importurilor. Controlul cuprinzător al activităţilor 

economice şi o politică raţională a guvernului faţă de folosirea împrumuturilor străine 

reprezentau singurele opţiuni ale Bucureştiului pentru a evita, în condiţiile creşterii 

dificultăţilor externe, reducerea solvabilităţii ţării. 

Semnele de întrebare şi îndoielile cuprinse în Raportul B.I.R.D. privitoare la 

eficienţa şi viabilitatea orientărilor din politica economică promovată de România 

condiţionate de împrumuturi externe în creştere pentru continuarea investiţiilor, 

insuficienta expansiune a exporturilor pe pieţele occidentale pentru asigurarea unei 

balanţe comerciale excedentare care să permită plata anuităţilor datoriei externe, 

coroborate cu efectele unei recesiuni profunde şi practice simultane dezvoltate în a doua 

parte a anului 1980 în cea mai mare parte a economiei mondiale s-au concretizat însă 

curând  

La 24 aprilie 1978, Consiliul Directorilor Executivi al F.M.I. a discutat lucrarea 

„Reanalizarea şi consultarea în baza aranjamentului stand-by cu România“, aranjament 

semnat la 14 septembrie 1977. În prezentarea introductivă
19

, H.O. Ruding, care 

reprezenta România în Consiliu, aprecia ca „excelentă şi cuprinzătoare“ analiza 

personalului, care releva „în mod clar că aplicarea programului în cadrul aranjamentului 

stand-by până în prezent este foarte satisfăcătoare şi că a fost posibil să se ajungă la un 

acord cu privire la înţelegerile şi cifrele noi pentru criteriile de performanţă pentru 

restul perioadei din acest stand-by (a cărui valabilitate şi execuţie se extindeau şi în 

1978 – n.n.). Chiar dacă ar fi existat vreo îndoială – arăta el – „cred că situaţia 

României cu privire la îndeplinirea criteriilor de performanţă este excelentă; aceste 

criterii, atât în legătură cu stand-by-ul din 1975, cât şi cu prima perioadă din stand-by-ul 
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curent (din 14 septembrie 1977 – n.n.), sunt bine satisfăcute“
20

. H.O. Ruding aprecia că 

„autorităţile române trebuie felicitate“, pentru că în 1977, deşi afectate de consecinţele 

cutremurului sever, „atât rezultatele interne, cât şi cele externe... au fost mai bune decât 

se aştepta în momentul încheierii acestui acord stand-by în septembrie 1977“
21

. 

Creşterea deficitului şi rata inflaţiei – continua el – au fost satisfăcătoare, iar creşterea 

producţiei industriale, a investiţiilor şi a venitului naţional au fost impresionante; dar 

veniturile din turism au scăzut, mai mult din zona convertibilă, întrucât „turiştii 

capitalişti se tem mai mult de dezastrele naturale din România decât turiştii socialişti“
22

. 

Rezultatele contului curent şi, în mod corespunzător, contului general, au fost mai bune 

decât se aştepta. 

 Pentru 1978, considera H.O. Ruding,  situaţia externă a României este însă destul 

de delicată. Rezervele convertibile globale sunt foarte mici, iar „creşterea acestora 

pentru 1978 abia dacă este suficientă pentru a ţine raportul dintre rezerve şi importuri la 

nivelul său scăzut de mai puţin de o lună“
23

. Mai mult chiar, România are de făcut faţă 

unor rambursări globale substanţiale către Fond, în timp ce, de asemenea, este de dorit 

o oarecare reducere a îndatorării externe ne-monetare în valute convertibile. În acelaşi 

timp, se aşteaptă ca poziţia globală de debitor net pe care România o avea faţă de 

partenerii din C.A.E.R. în 1977 să se deterioreze oarecum în 1978
24

. În lumina celor 

arătate – aprecia H.O. Ruding –, „cred că România are mare nevoie de restul din 

aranjamentul stand-by în 1978 şi că noile obiective propuse şi criteriile de performanţă 

sunt corecte şi realiste“
25

. 

 Schimbările prevăzute în ceea ce priveşte rolul întreprinderilor în economie, arăta 

în încheiere directorul executiv care reprezenta şi România, „destul de fundamentale 

către un oarecare grad de descentralizare, sunt foarte interesante şi importante
*
, în 

special în lumina experienţei Iugoslaviei“, dar acestea merită o discuţie ulterioară, 

neavând efect special în timpul acordului stand-by semnat în 1977
26

. 

 Raportul privind discuţia asupra materialului referitor la „Reanalizarea şi 

consultarea în baza aranjamentului stand-by cu România“ confirma aprecierile pozitive 

ale personalului pentru depăşirea cu succes a dificultăţilor provocate de cutremur, dar 

consemna şi îndoieli şi îngrijorări, exprimate de reprezentanţii Angliei şi Franţei, cu 

privire la sarcinile economice pentru anul 1978, apreciate ca ambiţioase şi greu 

realizabile, în ceea ce priveşte sarcinile de export şi import în monede convertibile, din 

cauza productivităţii scăzute şi calităţii „care nu este optimă“ a mărfurilor de export, 

scăderea ratei serviciului datoriei, nivelul ridicat al stocurilor ş.a.
27

. 

 Directorul adjunct Kent (Anglia) „a felicitat autorităţile române pentru 

îndeplinirea sarcinilor din 1977 din programul stand-by, deşi au existat efectele 

cutremurului“ şi a exprimat unele îndoieli în legătură cu realizarea sarcinilor de import 
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şi export în comerţul cu zona monedelor convertibile datorită schimbărilor de cursuri 

anunţate la 6 martie (revalorizarea leului în raport cu dolarul – n.n.) şi în ceea ce 

priveşte scăderea ratei serviciului datoriei
28

. 

 Samuel-Lajeunesse (adj. Franţa) a apreciat că „România a avut un succes extrem 

de mare în a face faţă unei mari game de dificultate“, că îmbunătăţirea balanţei de plăţi 

planificată pentru 1978 este realizabilă, dar că este dificilă realizarea prevederilor de 

import şi este îngrijorat de nivelul stocurilor.
29

 

 Reprezentantul personalului, G. Tzler, a fost de acord cu Kent şi Samuel-

Lajeunesse că sarcinile pentru 1878 sunt ambiţioase, că prevederile de import (în sensul 

reducerii lor – n.n.) din zona convertibilă ar putea să fie problematice şi că este foarte 

dificil să se aprecieze dacă nivelul stocurilor ar putea fi redus, pentru că există limite în 

această reducere, şi care ar putea fi considerat nivelul optim al stocurilor. A afirmat, 

totodată, că în România cea mai mare parte a comerţului trece printr-un system de 

egalizare a preţurilor şi, aşadar, cursul de schimb nu poate fi considerat ca principalul 

determinant al nivelului comerţului, iar în ce priveşte ţările nesocialiste o apreciere a 

cursului (leului – n.n.) ar afecta comerţul exterior într-o direcţie inversă faţă de ceea ce 

doresc să realizeze autorităţile române“
30

. 

 Directorul executiv Ruding a fost de acord cu răspunsurile şi explicaţiile date de 

personal. El era încrezător că „autorităţile române vor putea face faţă sarcinilor“, că 

acestea au realizat şi au îndeplinit criteriile de performanţă, apreciind că „gradul foarte 

ridicat al centralizării politicii economice a dus pe de o parte la această situaţie foarte 

bună, deşi această centralizare pe de altă parte a dus la anumite dezavantaje în alte 

privinţe“, adăugând că „măsurile anunţate recent pentru a se realize o oarecare formă de 

descentralizare pentru întreprindei, trebuie să fie studiate în continuare în acest 

context.
31

 

 Aprobarea împrumutului de refacere în urma cutremurului, în şedinţa Consiliului 

Directorilor Executivi la 30 mai 1978, a prilejuit noi discuţii privind evoluţia şi 

perspectivele economiei româneşti şi relaţiile României cu B.I.R.D. Preşedintele 

Băncii, Robert McNamara, şi directorul Departamentului pentru Europa din cadrul 

Băncii Mondiale, Paijamans, au ignorat, de comun acord, remarcile reprezentantului 

Canadei potrivit cărora România primeşte din ce în ce mai multe credite de la B.I.R.D.
*
 

în condiţiile în care, considera el, economia românească dispune de suficientă forţă de a 

intra în contacte directe cu piaţa privată de capital
32

. A. Looijen, directorul executiv 

pentru România în Consiliul Directorilor Executivi ai B.I.R.D., a răspuns însă 

reprezentantului S.U.A. care, citând raportul economic de bază al României pregătit de 

specialişti ai Băncii, a declarat că este impresionat de succesele remarcabile ale 
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economiei româneşti şi a apreciat că România are suficientă forţă de a-şi realiza 

programul de investiţii recurgând din ce în ce mai puţin la resursele B.I.R.D. şi că, în 

orice caz, programul de împrumut al Băncii către România nu ar trebui să crească
33

. 

„România – arăta A. Looijen – nu are un venit naţional pe cap de locuitor mai mare 

decât alte ţări în curs de dezvoltare care beneficiază de credite B.I.R.D. şi în legătură cu 

care reprezentantul S.U.A. nu a ridicat niciodată obiecţii
34

, iar „succesele remarcabile 

ale economiei româneşti s-au realizat cu preţul unor eforturi deosebite din partea 

poporului român“. Nu este în interesul Băncii – a subliniat el în continuare – şi, în 

general, al dezvoltării economiei mondiale să penalizeze o ţară care face totul pentru 

dezvoltarea sa şi să se acorde credite altor ţări pentru care dezvoltarea economică nu 

constituie unul din principalele obiective ale guvernelor respective
35

. 

 Intervenţiile reprezentanţilor Angliei şi S.U.A. devansau, evident, şi oarecum 

inexplicabil, discutarea, în principiu, la sfârşitul anului 1978, de către Consiliul 

Directorilor Executivi al B.I.R.D. a problemei micşorării volumului creditelor Băncii 

către unele ţări în curs de dezvoltare mai avansate. 

 Cu prilejul întrevederilor pe care delegaţia României le-a avut la sesiunea anuală 

a F.M.I. şi B.I.R.D. (Washington, 23-28 septembrie 1978), preşedintele B.I.R.D., 

Robert McNamara, a reiterate aprecierile positive exprimate în luna mai referitoare la 

politica de dezvoltare, cu referiri directe la eforturile pe care poporul roman le face 

pentru creşterea economiei. A arătat că Banca Mondială va sprijini în viitor România, 

deşi nivelul venitului naţional pe locuitor nu se mai încadrează în baremurile B.I.R.D. 

A apreciat, totdată, faptul că România a acceptat participarea la cofinanţare alături de 

Banca Mondială şi a băncilor particulare, în condiţii competitive.
36

 

 În cadrul întrevederilor cu reprezentanţii guvernului S.U.A. şi conducători de 

bănci americane

 privind aspecte concrete ale relaţiilor economice româno-americane, 

delegaţia României a evidenţiat, între altele, necesitatea asigurării clauzei celei mai 

favorizate pe o perioadă nedefinită, fără a o mai pune în discuţie annual, precum şi a 

liberalizării pe o scară mai largă a exporturilor de tehnologie americană în România, 

condiţii mai avantajoase, mai competitive, pentru creditele pe care Eximbank şi băncile 

particulare americane le acordă întreprinderilor româneşti.
37

 

 În ceea ce priveşte clauza naţiunii celei mai favorizate, M. Blumenthal, Vanik şi 

Stevenson au informat că în acest an (1978 – n.n.) au reuşit să ţină discutarea acestei 

probleme numai în cadrul comisiei de specialitate şi să nu fie adusă în plenul 

Congresului, unde se puteau ridica tot felul de chestiuni. Interlocutorii au exprimat 

dorinţa de a rezolva această problemă pentru România şi au arătat că în cursul anului 

viitor (1979 – n.n.), cu prilejul modificării legii comerţului, ar putea fi abordată 

soluţionarea acestei chestiuni. Vanik şi Stevenson au subliniat că atitudinea 

binevoitoare pe care a avut-o România până în present în problema emigrării îi vor 
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 Idem, f. 63. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 AMAE, Fond 241, dosar nr. 3525/1978, f. 28. 

 M. Blumenthal, secretarul Trezoreriei, R. Cooper – subsecretar pentru problemele economice internaţionale, S. Hartman 

– subsecretar al comerţului, C. Vanik – deputat, A. Stevenson Jr. – senator, D. Rokefeller – preşedintele Chase Manhattan 

Bank, G. Hange – preşedintele Băncii Manufacturer Hanover Trust, J. Moore – preşedintele Eximbank. 
37

 Ibidem. 



 

ajuta pe ei să susţină poziţia României în Congres şi Senat în legătură cu clauza naţiunii 

celei mai favorizate.
38

 

 M. Blumenthal, secretarul Trezoreriei, a arătat, referitor la rezervele unor 

reprezentanţi ai S.U.A. la Banca Mondială faţă de acordarea de împrumuturi României 

şi de solicitarea Bucureştiului ca guvernul american să acorde sprijin la aprobarea 

împrumuturilor româneşti, că România s-a dezvoltat în ultimii ani, şi din această cauză 

ea este în situaţia de a ieşi din rândul ţărilor care au un venit redus pe locuitor şi sunt 

îndreptăţite să primească credite ieftine de la B.I.R.D. El a declarat totuşi că 

reprezentanţii Statelor Unite nu vor ridica din iniţiativa lor această problemă şi că nu 

vor face obiecţiuni la cererile de împrumut ale României
39

. 

 Evoluţia pozitivă a economiei româneşti a fost remarcată şi în toamna anului 

1978, cu prilejul discutării Raportului personalului privind consultarea pe 1978. 

Directorul general al Fondului a arătat că directorii au fost într-un larg acord cu 

aprecierea personalului şi „au remarcat ritmul rapid de creştere realizat de România în 

ultimii ani, în ciuda dificultăţilor, şi continuarea ritmului înalt de investiţii“. Totodată, 

directorii au luat notă de „necesitatea simplificării în continuare a sistemului complex 

de cursuri“ şi de „îmbunătăţirile care au fost realizate în furnizarea de informaţii către 

Fond şi au exprimat speranţa că va fi posibil să se continue acest progres şi nu după 

mult timp să apară o pagină pentru România în International Financial Statistics (IFS) – 

Statistica Financiară Internaţională“
40

. 

 În discuţiile asupra Raportului personalului, directorul american şi cel britanic au 

făcut observaţii importante. Primul a apreciat realizările din 1977 şi 1978, dar a cerut să 

aibă o indicaţie dacă România va cere noi credite de la Fond, aşteptând să se facă 

progres în continuare în domeniul informaţiilor, lichidării acordurilor bilaterale şi 

simplificării sistemului de cursuri
41

. Adjunctul directorului britanic a exprimat îndoieli 

în legătură cu eficienţa sistemului economic românesc, în general, şi în legătură cu 

fezabilitatea sarcinilor de export către zona convertibilă şi a importurilor din aceeaşi 

zonă, şi în legătură cu cifrele privind proporţia serviciului datoriei externe, pe care o 

considera prea optimistă
42

. 

 În textul final al Deciziei directorilor executivi, adoptat la 11 octombrie 1978, se 

preciza că: „Ajustarea cursului comercial în martie 1978 (la 6 martie 1978 cursul oficial 

al leului românesc exprimat în dolari S.U.A. s-a apreciat
*
 cu aproximativ 10% – n.n) a 

redus diferenţa dintre acest curs şi cursul necomercial. Totuşi, sistemul de cursuri 

românesc are ca rezultat o structură foarte complexă de cursuri. Fondul crede că trebuie 
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 Ibidem. 
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 Idem, f. 30. 
40

 ABNR, Fond DVMP, dosar nr. 39/1972-1978, f. 117. 
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 Idem, f. 117. 
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 Ibidem. 
*
 Cursul oficial, nou, pentru 1 dolar S.U.A. era de 4,47 lei faţă de 4,97 lei cursul anterior. Cursul de 

schimb pentru tranzacţiile cu ţările nesocialiste era de 18 lei pentru un dolar, faţă de 20 lei cursul 

anterior. Cursul necomercial cu ţările nesocialiste se menţinea neschimbat: 12 lei pentru 1 dolar. 

Aprecierea a avut loc într-o perioadă de depreciere a dolarului S.U.A., înaintea căderii dramatice a 

acestuia în octombrie 1978 şi evidenţierea clară a nereuşitei programului intern anti-inflaţionist al 

preşedintelui Carter. 



 

să se facă progres în continuare în lichidarea restului de 13 acorduri bilaterale de plăţi 

cu membrii Fondului“
43

. 

Aprecierea leului în raport cu dolarul a fost sugerată de reprezentanţi ai B.I.R.D. 

având în vedere faptul că licitaţiile organizate de România, cu excepţia celor pentru 

anumite echipamente specializate, au fost câştigate de întreprinderile româneşti


, ceea 

ce a determinat o reacţie din partea unor ţări care considerau că preţurile cu care vin 

întreprinderile respective nu sunt stabilite pe criterii economice.
44

 Prim-vicepreşedintele 

B.I.R.D., J.B. Knapp, considera în mai 1977 că „leul este subevaluat în raport cu 

dolarul şi că prin utilizarea cursului de 20 lei = 1 dolar s-ar crea avantaje pentru 

furnizorii români în comparaţie cu furnizorii străini în licitaţiile internaţionale 

organizate pentru achiziţionarea de bunuri din creditele acordate României“
45

. 

Ca urmare, la 6 martie 1978 Ministerul de Finanţe a comunicat F.M.I. 

schimbarea cursurilor oficiale ale diferitelor monede, exprimate în lei, şi reducerea 

coeficientului de schimb la operaţiunile comerciale de la 20 la 18 lei pentru 1 dolar.
46

 

M. Paijamans, directorul Departamentului pentru Europa din cadrul B.I.R.D. aprecia 

hotărârea autorităţilor de la Bucureşti privind cursul leului şi noul coefficient de schimb 

ca o măsură bună, motivată de succesele economiei româneşti.
47
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 Idem, f. 166. 


 Până la 30 iunie 1981, România utilizase 983,5 mil. Dolari din creditele acordate de B.I.R.D., din 

care pentru furniture din ţară 563,1 mil. Dolari. (AMAE, Fond 241, dosar nr. 1/1981, f. 3). 
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 AMAE, Fond 241, dosar nr. 5900/1976, f. 90. 
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 Idem, dosar nr. 3898/1977, f. 30. 
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 Idem, dosar nr. 3528/1978, f. 9. 
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 Idem, f. 10. 
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Abstract 

Prague is the capital of the Czech Republic and one of the most important cultural capitals of 

the world. Called the "Golden City ", Prague has twelve centuries of history and art of this city has 

left its mark on these places. Baroque and Rococo architecture, Art Nouveau and Modernist has made 

Prague a historical destination. Since 1992, the extensive historic center of Prague has been included 

in the UNESCO list of World Heritage Sites. A special cultural and tourist attraction in Prague is 

National Gallery. National Gallery include six buildings with permanent exhibitions of art divided 

into historical epochs. Sternberg Palace include the exhibition of European painting from the 

Classical period to the end of Baroque, Schwarzenberg Palace has exhibited baroque works in 

Bohemia, Salm Palace include permanent exhibition of the 19th century art from neo-Classicism to 

Romanticism, Kinsky Palace has two collections of art history, asian art and mediteranian, the 

Monastery of Saint Agnes presents the oldest works of painting and sculpture in Bhoemia in the 

permanent exhibition of medieval art and the newest palace, Veletržní Palace, is the stately center of 

modern and contemporary art in National Gallery. 

Keywords: history art, painting, sculpture, National Gallery, exhibition. 

 

 

 

 Praga este capitala Republicii Cehe şi una dintre cele mai importante capitale 

culturale ale lumii. Supranumit "Oraşul de aur", Praga are o istorie de douăsprezece 

veacuri, iar arta acestui oraş şi-a lăsat amprenta asupra acestor locuri. Arhitectura 

barocă sau rococo, art nouveau sau modernistă a făcut din Praga o destinaţie istorică. 

Din 1992 centrul Pragăi este inclus în Patrimoniul Cultural UNESCO. Un obiectiv 

turistic şi cultural deosebit al Pragăi sunt Galeriile Naţionale. Acestea cuprind şase 

edificii cu expoziţii permanente împărţite pe epoci istorice ale artei. Palatul Sternberg 

cuprinde expoziţia de pictură europeană de la epoca clasică la sfârşitul barocului, 

Palatul Schwarzenberg are expuse lucrări de epocă barocă din regiunea Boemiei, 

Palatul Salm cuprinde lucrări de la stilul neoclasicismului la romantism, Palatul Kinsky 

are două colecţii de istorie a artei antice orientale, precum şi din zona mediteraniană, 

Mănăstirea Sfintei Agnes ne prezintă cele mai vechi opere de pictură şi sculptură din 

aceste ţinuturi în expoziţia permanentă de artă medievală, iar în cel mai nou palat, 

Palatul Veletržní, se află impresionantul centru de artă modernă şi contemporană al 

Galeriilor Naţionale.  

 

1. Palatul Sternberg 

 

 În imediata apropiere a Castelului Pragăi există câteva palate frumoase. Toţi 

marii  nobili au încercat să-şi construiască palate în apropiere de Castelul Pragăi, ceea 



 

ce a dat naştere la o piaţă de formă pătrată numită acum Hradčanské Namesti. Acum 

toate palatele din zonă sunt expoziţii de artă. 

 Palatul Sternberg este una dintre cele mai importante clădiri cu arhitectură barocă 

din Praga. A început să fie construit în 1698 pentru Václav Vojtěch de Šternberk. 

Autorul nu este cunoscut, se presupune că ar fi unul dintre arhitecţii Domenico 

Martelli
1
, Giovanni Battista Alliprandi

2
, Jan Blažej Santini

3
. Mai sunt citaţi frecvent ca 

autori ai Palatului Sternberg şi arhitecţii Kryštof Dienzenhofer
4
 şi Johann Bernhard 

Fischer
5
. Cele două etaje ale Palatului cuprind patru aripi şi sunt grupate în jurul unei 

curţi pătrate. Un element nou de arhitectură franceză a fost folosit la construcţia 

palatului şi anume o mansardă foarte pitorească. Faţadele interioare ale celor patru aripi 

sunt bogate în decoraţiuni. Ferestrele celor două etaje sunt decorate cu medalioane în 

care sunt reprezentaţi împăraţi romani. Din 1947 există o statuie de bronz monumental 

ce reprezintă un leu strivind un şarpe boa amplasată în mijlocul curţii. Autorul este 

sculptorul francez Antoine-Louis Barye, sculptor de secol XIX. Aripa de sud a palatului 

a rămas neterminată în epoca barocă, ea fiind terminată abia în anii 1835-1842
6
.  

  
Faţada Palatul Sternberg 

 

                                                           
1 Domenico Martelli (1650-1718) a fost un architect italian, născut în localitatea Lucca din Toscana, reprezentant al stilului baroc. Influenţa sa asupra 

stilului baroc este notabilă prin lucrarea Stadtpalais Liechtenstein din Viena. Tot în Viena a mai realizat şi arhitectura barocă a Palatului Harrach. 
2 Giovanni Battista Alliprandi (1665-1720) a fost un architect de origine italiană, reprezentant al barocului cu foarte multe lucrări în zona Boemiei, Cehia 

actuală. Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi a stilului baroc din Cehia. A proiectat Palatul Schonborn din Praga, actualmente ambasada SUA, 

Coloana Sfintei Treimi de lângă Biserica Sfântul Nicolae din Praga, multe din clădirile din complexul Castelului Pragăi, precum şi alte reşedinţe nobiliare 
din Boemia. 
3
 Jan Blažej Santini (1677-1723) a fost un architect ceh de origine italiană ale cărui lucrări combină stilul baroc cu cel gotic. Este cunoscut prin realizarea 

Bisericii Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul din localitarea Kutná Hora, monument UNESCO. 
4 Kryštof Dienzenhofer (1655-1722) a fost un architect german din regiunea Bavaria, reprezentant de seamă al barocului austriac şi boemian. Printre 
operele sale cele mai cunoscute sunt Biserica Sfântul Nicolae din Praga şi Mănăstirea Brevov tot din Praga. 
5 Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) a fost un architect austriac, reprezentant de seamă al arhitecturii baroce din Imperiul Habsburgic. A 

realizat la Viena Palatul Schönbrunn, Karlskirche și Biblioteca Națională a Austriei. 
6
 http://www.prague.eu/en/object/places/775/national-gallery-in-prague-sternberg-palace-narodni-galerie-v-praze-sternbersky-palac 



 

 Decoraţiunile interioare corespund excelent cu arhitectura palatului. Stucaturile 

din sălile palatului au fost realizate de către Giuseppe Donato Frisoni
7
. Aici se regăsesc 

oglinzi ovale, plafoanele pictate de pictorul Michael Václav Halbax reprezentând 

sinuciderea unei regine cartagineze, precum şi o regină în doliu ce depune cenuşa 

soţului ei decedat la Mausoleul din Halicarnas.  

 Unul dintre moştenitori a vândut palatul în 1811 Societăţii patriotice a iubitorilor 

de artă. Aceştia şi-au adus aici colecţia de artă din Palatul Cernin ce a fost transformat 

în spital militar. De la 1821 până în 1847, Palatul Sternberg a făcut parte din Muzeul 

Naţional. Pe atunci au lucrat aici pionierii ştiintei cehe, Pavel Josef Safarik, filolog, 

poet, istoric literar şi etnograf, Karel B. Presl, botanist, Václav Hanka, arhivar, precum 

şi pictorul Antonín Manes. Palatul Sternberg era departe de centrul oraşului şi nu era 

potrivit pentru colecţii publice, Societatea patriotică a iubitorilor de artă vânzând 

clădirea în 1871. Un an mai târziu, s-a stabilit aici Asociaţia Sfânta Ana şi a funcţionat 

până în 1918. În 1918 a fost înfiinţată aici o şcoală militară, armata guvernului şi-a avut 

sediul aici în timpul protectoratului, iar Garda Castelului Pragăi a avut cazarma aici în 

1945. După al doilea război mondial, între anii 1946-1948, clădirea a fost adaptată să 

adăpostească una dintre colecţiile cele mai importante ale Galeriilor Naţionale din 

Praga şi anume arta europeană de la era clasică la baroc.
8
 

 
 În prezent, în Palatul Sternberg se află expoziţia permanentă de pictură europeană 

de la era clasică şi până la sfârşitul barocului. La parter se pot vedea picturi ale artei 

germane şi austriece din secolul al XVI-lea până în secolul al XVIII-lea. Printre 

capodoperele de aici se numără lucrări de Lucas Cranach şi Hans Baldung Grien, 

precum şi celebra pictură de Albrecht Dürer “Sărbătoarea Rozariului”. 

                                                           
7 Giuseppe Donato Frisoni (1683-1785) a fost un architect italian, reprezentant al stilului rococo. 
8 http://www.prague.eu/it/oggetto/luoghi/775/galleria-nazionale-di-praga-il-palazzo-sternberg-sternbersky-palac?back=1 

"Hristos rugându-se" - de 

El Greco 1590/1595 



 

 
 Sălile de la etajul unu cuprind picturi ce reprezintă momente din Grecia şi Roma 

antică, precum şi o colecţie italiană din perioada secolelor XIV-XVI, cuprinzând 

lucrările de masterat ale pictorilor toscani Bernardo Daddi şi Lorenzo Monaco, lucrările 

şcolii veneţiene Vivarini şi capodopere ale maeştrilor florentini Angnolo Bronzino şi 

Alessandro Allori. La etajul al doilea sunt expuse lucrări de masterat italiene, spaniole, 

franceze şi olandeze din secolele XVI-XVIII, inclusiv multe picturi de pictori faimoşi 

cum ar fi Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Francisco Goya, Paul Rubens şi Anton 

van Dyck. De asemenea, există o colecţie extraordinară a maeştrilor olandezi 

Rembrandt, Hals, Terborch, Ruysdael şi Van Goyen
9
.  

 
2. Palatul Schwarzenberg 

 

 Palatul Schwarzenberg se află vizavi de Palatul Sternberg din apropierea 

Castelului Pragăi şi este unul dintre cele mai bine conservate palate, cea mai 

impresionantă clădire renascentistă din Praga împreună cu Casa regală de vară. Palatul 

reprezintă aşa numita renaştere boemiană, o conexiune între modelul italian şi tradiţia 

boemiană. După anul 1500 au existat trei case mari în acest loc, două dintre ele au fost 

achiziţionate de Jan Junior de Lobkowicz, viitorul pârcălab al Pragăi după marele 

incendiu din 1541. El a construit palatul începând de la 1545 după proiectul arhitectului 

                                                           
9
 http://www.prague.eu/en/object/places/775/national-gallery-in-prague-sternberg-palace-narodni-galerie-v-praze-sternbersky-palac 

"Sfântul Ieronim" - de Josepe de 

Ribera 1646 



 

italian Agostino Galli. Construcţia a fost finalizată, inclusiv desenele de pe pereţii 

exteriori, în 1567. A treia casă a fost achiziţionată de Lobkowicz mai târziu, şi prin 

urmare, aripa laterală vestică a fost finalizată apoi
10

.  

 
Faţada Palatului Schwarzenberg 

Planul palatului seamănă cu litera T şi nu există vreo cladire ce delimitează 

curtea de onoare cu ieşire la Piaţa Hradčanské. Faţadele clădirii şi pereţii sunt bogat 

decorate cu desene specific nord-italiene şi veneţiene datând din 1567. Imobilul are 

frontoane înalte acoperite şi ele de desene. Ornamentele şi blocurile cubice sunt alb-

negru. Caracterul clădirii se aseamănă mai degrabă cu un castel decât cu un palat de 

oraş. Atunci când proprietarul următor, Jiří de Lobkowicz, a căzut în dizgraţia 

împăratului Rudolf al II-lea, el a fost închis şi averea confiscată, iar palatul a intrat în 

proprietatea lui Petr Vok de Rosenberg, nobil al Casei de Rosenberg născut la Český 

Krumlov, palatul fortăreaţă al familiei de Rosenberg. După el, palatul a fost deţinut de 

familia de Švamberg şi Eggenberg. Prin căsătorie, palatul a fost trecut în proprietatea 

familiei de Schwarzenberg şi anume de Adam František, conte de Schwarzenberg. În 

anii 1723-1724 s-a reconstruit palatul de către arhitectul şi constructorul Antonín 

Haffenecker după proiectul lui Anton Erhard Martinelli, architect austriac ce s-a aflat în 

serviciul familiei de Schwarzenberg şi a proiectat şi Palatul Schwarzenberg din Viena
11

. 
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"Lot şi fiicele sale" de Petr Brandl

12
 

În 1870 frontonul de vest s-a prăbuşit către zona pieţei şi apoi faţadele şi 

frontoanele au fost reconstruite de către Jan Schulz între anii 1871-1892. Desenele 

faţadelor distruse au fost realizate de Jan Koula şi Josef Schulz. Desenele au fost 

restaurate în 1929 şi din nou între 1955-1957 în funcţie de tiparele originale găsite. 

Desenele ce au fost reînnoite cuprindeau o suprafaţă de 7000 metri pătraţi, grupul de 

restauratori fiind condus de către J. Kabeš și A. Tintěra.  

 După ce Curtea Imperială se mută la Viena, palatele din Praga au încetat să mai 

fie folosite pentru cazare, proprietarii lor mutându-se şi ei la Viena. La începutul 

secolului al XX-lea, aici a mai rămas doar un grajd militar, iar din 1908 Palatul a fost 

închiriat de către familia Schwarzenberg Muzeului Tehnic Naţional ce-şi va amplasa 

aici colecţiile sale. Palatul a fost avariat în timpul revoltei din mai 1945. Aici era atunci 

Biroul central al Armatei. Trebuia să fie reparat şi după o adaptare, să devină Muzeul 

de Istorie Militară ce şi-a deschis porţile în 1 iunie 1947. Muzeul de Istorie Militară a 

fost înfiinţat în 1919, dar a fost iniţial amplasat în Palatul Cernin, iar mai târziu în 

Invalidovna, o clădire de secol XVIII aflată în districtul Karlin din Praga şi folosită ca 

hotel pentru invalizii şi veteranii de război. În timpul ocupaţiei naziste, colecţiile au fost 

luate în Germania. Din fericire, cele mai multe exponate au fost găsite şi returnate la 

muzeu după război
13

. 
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"Peisaj cu piaţă de peşte şi golf de mare" de František Antonín Hartmann

14
 

 În anul 2000, expoziţia Muzeului de Istorie Militară a fost închisă, palatul intrând 

în reconstrucţie. Reconstrucţia a fost finalizată în 2007, iar acum Palatul  

Schwarzenberg este deţinut de către Galeriile Naţionale ce şi-au deschis în martie 2008 

expoziţia permanentă Barocul din Boemia
15

. 

Sculpturile baroce sunt amplasate la parter. La primul şi al doilea etaj al palatului 

sunt prezentate lucrări ale celor mai importanţi artişti cehi de la renaşterea târzie la 

sfârşitul secolului al XVIII-lea. Personalităţile de marcă, ca de exemplu pictorii Karel 

Škreta și Petr Brandl, au alocate camere de prestigiu ale palatului. Subsolul găzduieşte 

o expoziţie permanentă de artă decorativă barocă de la Muzeul de Arte Decorative din 

Praga. Se prezintă măiestria artistică a spaţiului cultural european central de la 

manierism până în secolele XVI şi XVII ale clasicismului. La mansardă se află o 

expoziţie de arme istorice dintre cele mai valoroase din secolul al XV-lea până în 

secolul al XIX-lea şi fac parte din Colecţiile Institutului de Istorie Militară, numit şi 

Arsenalul Imperial
16
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 František Antonín Hartmann (1694-1728) a fost un pictor ceh, reprezentant al barocului. 
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 Ibidem. 



 

 
Expoziţia de arme şi armuri de la mansarda Palatului Schwarzenberg 

 

 

3. Palatul Salm 

 

 
Intrarea în Palatul Salm 

 



 

 Palatul Salm se află lângă Palatul Schwarzenberg în apropierea Castelului Pragăi. 

Colecţia expusă în Palatul Salm prezintă arta secolului al XIX-lea de la neoclasicism la 

romantism. Expoziţia prezintă cele mai importante opere de pictură şi sculptură cehe 

din perioada neoclasicismului şi până la romantism inclusiv. Lucrările selectate sunt 

completate cu piese de împrumut de la instituţii importante şi din colecţii particulare şi 

sunt aranjate în mai multe părţi ale palatului, fiecare parte concentrându-se pe un 

anumit stil, temă sau artist. Arta cehă este o parte inseparabilă a sferei artistice central-

europene, iar punctele ei de plecare sunt în strânsă legătură cu arta Germaniei şi cea din 

Viena. Din acest motiv, pânzele unor artişti germani şi austrieci sunt o parte integrantă 

a expoziţiei
17

. 

 În Palatul Salm sunt expuse cele mai importante picturi de František Tkadlík, 

Antonín Machek, Josef Navrátil, August Piepenhagen sau colecţia reprezentativă de 

tablouri a membrilor familiei Manes evidenţiată prin lucrarile lui Josef Manes. Școala 

Haushofer a picturii de peisaj este reprezentată în lucrări de Adolf Kosárek, Bedřich 

Havránek, Alois Bubák şi alţii.  

 
"Sala Vladislav" de Ludvik Kohl

18
 

 

Picturile elevilor Şcolii Ruben de pictură istorică ne poartă prin istoria Cehiei şi a 

Europei. Secţiunile referitoare la pictura austriacă şi germană includ pânze celebre 

realizate de Caspar David Friedrich, Johann Christian C. Dahl, Carl Spitzweg, Christian 

Morgenstern, Carl Rottmann, Friedrich Amerling și Ferdinand Georg Waldmüller 
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 http://www.prague.eu/en/object/places/769/national-gallery-in-prague-salm-palace-salmovsky-palac 
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 Sala Vadislav este sala tronului din interiorul Palatului vechi regal.  Pictorul Ludvik Kohl (1746-1821) a pictat tabloul undeva între 1810-1820. 

Lucrarea a fost achiziţionată de catre Galeriille Naţionale în anul 1943. 



 

evidenţiind relaţiile artistice reciproce din spaţiul cultural central european. Expoziţia 

prezintă şi o selecţie largă de sculpturi realizate de Václav Prachner, Václav Levy, frații 

Josef Emanuel Max şi alţii. 

 Parterul Palatului Salm este destinat pentru expoziţii temporare, camere de 

studio, departamente interactive pentru educaţie artistică.  

 
"Noapte de iarnă" de Adolf Kosarek

19
 

 

 4. Palatul Kinsky 

 

 Clădirea în stil rococo a fost proiectată de Anselm Lurago între anii 1755-1765 

pentru contele Jan Arnošt Golz. Se află în Piaţa din oraşul vechi.   În 1768, după 

moartea contelui Golz, palatul a fost cumpărat de către František Oldřich, conte de 

Kinsky. Palatul a rămas în posesia familiei sale până în anul 1945. În 1836, Rudolf, 

conte de Kinsky, a început reconstrucţia întregii reşedinţe sub comanda lui Jindřich 

Koch
20

. Exteriorul palatului şi interioarele au fost modificate în spiritul clasicismului 

imperial. Faţada principală a fost împărţită de două contraforturi acoperite cu două 

triunghiuri frumos amenajate ce au ca elemente de decor zeităţi antice şi elemente 

alegorice. Acestea au fost concepute de Ignác František Platzer. În luna mai 1945, 

materialele plastice folosite la frontoane au fost avariate şi au fost înlocuite cu copii în 

anul 1956. Panourile de stuc ale frontoanelor au fost realizate de Santin G. Bussi. El 

este şi autorul reliefurilor de deasupra ferestrelor, Madonna şi Pruncul şi Sfântul Jan 

Nepomucký, sfânt naţional al Boemiei ce a fost înecat în râul Valtava la ordinul regelui 

Wenceslas, deoarece a refuzat să divulge secretele confesionale
21

. 
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 Adolf Kosárek (1830-1859) a fost un pictor ceh ce a pictat în general peisaje. A fost influenţat de pictura peisagistă a romantismului târziu. 
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Faţada în stil rococo a Palatului Kinsky 

 În 1834 se naşte în acest palat baroneasa Bertha von Suttner, mai târziu contesă 

de Kinsky. A fost o pacifistă şi o romancieră austriaco-cehă. În 1905 devine prima 

femeie ce va lua Premiul Nobel pentru Pace. Între anii 1893-1901 aici şi-a făcut studiile 

Franz Kafka, iar la parterul palatului avea un magazin de galanterie tatăl său Hermann 

Kafka din 1912 şi până la moartea sa. Pe 25 februarie 1948 Klement Gottwald a ţinut 

un discurs de la balconul palatului şi astfel începea noua eră a comunismului, a lipsei de 

libertate în Cehoslovacia. 42 de ani după, în aceeaşi zi, preşedintele Vaclav Havel 

declara că era comunistă s-a sfârşit pentru totdeauna
22

.  Între 1995-2000 a avut loc 

reconstrucţia palatului. Biblioteca Kinsky a fost reconstruită, iar beciurile gotice au fost 

deschise publicului. Palatul Kinsky este acum monument naţional cultural al statului 

ceh
23

. 

 În incinta palatului se află două colecţii importante, colecţia de artă orientală şi 

artă antică mediteraniană. Colecţia de artă orientală este formată din obiecte din 

Japonia, China, Coreea, Asia de sud şi de sud-est, zona culturală islamică şi Africa. 

Expoziţiile fac parte din colecţiile Galeriilor Naţionale de Artă din Praga, iar expoziţia 

de artă orientală prezintă cele mai importante ansambluri de artă chineză arhaică, 

sculptură budistă, tablouri votive tibetane, ceramică islamică, printuri japoneze şi cărţi 

ilustrate precum şi pictură chineză veche şi modernă. Colecţia de artă orientală se află 

la primul etaj al Palatului Kinsky şi a fost mutată aici în anul 2010 de la Castelul 

Zbraslav. Cuprinde peste 13000 de exponate, fiind una dintre cele mai importante 

expoziţii din Europa centrală şi de est ce prezintă artă orientală.  
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 La etajul al doilea se prezintă arta antică din zona mării Mediterane şi anume 

obiecte greceşti din neolicitul specific zonei insulelor Ciclade, mumii şi artefacte 

egiptene, obiecte de lut din culturile antice greceşti, precum şi din cele aparţinând 

Imperiului Roman. 

 
 5. Mănăstirea Sfintei Agnes (Arta medievală din Boemia şi Europa 

Centrală) 

 

 Mănăstirea Sfintei Agnes de Boemia este situată în apropiere de cartierul 

evreiesc din Praga, aproape de malul râului Valtava şi este considerată prima clădire 

gotică nu numai din Praga , ci din întreaga Boemie. Ea a fost fondată de regele 

Wenceslas I al Boemiei între anii 1233-1234 la iniţiativa surorii sale Agnes pentru 

Ordinul religios al Sfintei Clara pe care Agnes l-a introdus pentru prima oară în Boemia 

şi a fost şi prima stareţă a mănăstirii. Înainte aici se afla un spital. Agnes a fost o 

personalitate spirituală extraordinară a secolului al XIII-lea. În plus, faţă de mănăstirea 

Figurină de artă funerară chineză 

Figurină din epoca bronzului din 

zona mării Egee. Artă cicladică. 

Zeiţă a fertilităţii 



 

clariselor unde a devenit stareţă, ea a fondat şi singurul ordin religios ceh a cavalerilor 

teutoni cu steaua roşie. Agnes a fost canonizată în anul 1989
24

. 

 
Mănăstirea Sfântei Agnes la marginea cartierului evreiesc pe maului râului 

Valtava 

 Mănăstirea Sfânta Agnes de Boemia este un complex din două clădiri, mănăstirea 

propriu-zisă şi o alta a fraţilor minori ce a fost fondată în acelaşi cartier. În anii 1245 şi 

1260 s-au construit aici un ambulatoriu şi o bucătărie a mănăstirii. În Mănăstirea Sf. 

Agnes sunt înmormântaţi regele Wenceslas I şi regina Kunigunda de Slavonia, a doua 

soţie a regelui Ottokar al II-lea al Boemiei, precum şi o fiică a regelui Wenceslas al II-

lea. Cu toate acestea, mormântul Sfintei Agnes este necunoscut. Pe peretele altarului 

există resturi de picturi din secolul al XVI-lea
25

.  

 În timpul războaielor husite, clădirea a căzut treptat în paragină. Acoperişul a fost 

ruinat. Distrugerile au continuat până în secolul al XIX-lea. Încercările de a salva aceste 

locuri s-au terminat în 1986 când reconstrucţia mănăstirii a luat sfârşit. Cu toate 

acestea, prima expoziţie sub egida Galeriilor Naţionale din Praga a avut loc în 1980. 

Arhitectul Josef Hlavatý şi inginer-arhitectul Karel Kunca de la Institutul de Stat pentru 

Reconstrucție împreună cu colegii lor au avut de rezolvat nenumarate probleme cu 

scopul de a salva și deschide acest monument prețios pentru generațiile viitoare. 

Mănăstirea Sf Agnes a Bohemiei este un monument cultural național ceh din anul 

1978
26

.  
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"Înălţarea lui Hristos" piesă de altar a Maestrului din Vyšší Brod

27
 

 Aici se află expoziţia de artă medievală din Boemia şi Europa Centrală 1200-

1550. Sunt prezentate mai mult de două sute de lucrări de pictură, sculptură şi 

meşteşuguri. Printre cele mai importante lucrări din expoziţie sunt cele provenite din 

Colecţiile dinastiei de Luxemburg, Regele Ioan, Împăratul Carol al IV-lea şi fii lui, 

lucrări din timpul dezvoltării Cehiei din vremea domniilor lui Vladislav şi Ludwig 

Jagellon
28

. 

 6. Palatul Veletržní (Centrul de Artă Modernă şi Contemporană) 

 

 Încă din 1919 în Praga au fost stabilite direcţiile pentru a sprijini economia 

noului stat şi de a construi un centru comercial independent de Viena. S-a achiziţionat 

un teren în apropiere de vechile târguri din Praga cu scopul de a construi aici trei palate 

cu scop comercial, un hotel, un centru de afaceri, precum şi un loc de reprezentare a 

companiilor ce doreau să facă afaceri în Praga. Arhitecţiilor Oldřich Tyl și Josef Fuchs 

li s-au încredinţat să elaboreze proiectul viitoarei clădiri a Palatului Veletržní. Procesul 

de construcţie a început în 1925, iar palatul a fost deschis la ceremonia de zece ani de la 

înfiinţarea statului cehoslovac, adică în 1928. Cu toate acestea, celelalte două palate 

incluse în planul original n-au mai fost construite din considerente financiare, iar 

Palatul Veletržní a rămas singurul palat construit. În acel moment a fost cea mai mare 

construcţie de acest fel din lume şi prima clădire în noul stil al funcţionalismului din 

Praga. Era un singur bloc dreptunghiular imens cu două paliere în subteran plus opt 

etaje deasupra solului şi construit pe o suprafaţă de 140m x 80m. Două încăperi 
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 Vyšší Brod este o localitate din sudul Boemiei în Republica Cehă. Maestrul din Vyšší Brod a pictat "Înălţarea lui Hristos" la mijlocul secolului al XIV-

lea. 
28 Ibidem. 



 

expoziţionale centrale cu suprafeţe foarte mari erau folosite pentru produsele industriei 

grele, iar la etaje erau expoziţii individuale construite pe o structură de beton armat
29

.  

 
 În toamna lui 1928 s-a constituit aici expoziţia lui Alfons Mucha, Epopeea Slavă. 

În anii „30 ai secolului trecut s-au stabilit aici un cinematograf la subsol, un restaurant 

la parter şi o cafenea la etajul şase. Palatul a servit scopului său iniţial până în 1949, cu 

o pauză în timpul ocupaţiei naziste când germanii au folosit acest palat ca loc de 

adunare a evreilor înainte de a fi deportaţi în lagărele de concentrare. Din 1951 a servit 

ca o clădire administrativă pentru mai multe intreprinderi de comerţ exterior. La 14 

august 1974 palatul a fost complet ars şi s-a pus ca prioritară demolarea sa. Cu toate 

acestea, în 1976 a fost trecut în Registrul de Stat al imobilelor monumente naţionale, iar 

doi ani mai târziu i s-a atribuit Galeriilor Naţionale din Praga să realizeze aici expoziţia 

permanentă de artă modernă. Această clădire a fost reconstruită în acest scop în 

conformitate cu proiectul  arhitectului Miroslav Masak şi a designerilor de la SIAL 

Liberec (Asociaţia Inginerilor şi Arhitecţilor ). Inaugurarea expoziţiei Galeriei 

Naţionale de Artă Modernă a avut loc pe 13 decembrie 1995
30

.  
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"Podul Carol" de Oskar Kokoschka

31
 

 Expoziţia "Modernismul ceh I, 1890-1900" pezintă lucrări de Mánes, Navratil şi 

Purkyně, creatorii Art Nouveau şi vizionarii simbolişti ca Mucha, Pirner, Bílek şi alţii, 

precum şi fondatorii artei moderne cehe Slavicek, Hudeček, Preisler, Švabinský şi alţii. 

Una dintre cele mai importante părţi ale expoziţiei permanente este o vastă colecţie de 

lucrări realizate de František Kupka ce ne prezintă călătoria sa de la simbolism la 

abstractizare. 
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 Pictura face parte din expoziţia temporară dedicată pictorului austriac Oskar Kokoschka ce a locuit în perioada interbelică la Praga şi a realizat o serie 

de picturi cu peisaje din Praga. 



 

 
"Crimă în casă" de Jakub Schikaneder

32
 

 Expoziţia "Modernismul ceh II, 1900-1930" este dedicată lucrărilor monografice 

ale lui Emil Filla, Bohumil Kubista, Antonín Procházka, Otakar Kubín şi Otto 

Gutfreund şi surprinde coerenţa tendinţelor expresive ce a concurat cu stilul rigid al 

cubismului. Un spaţiu separat este rezervat pentru cubism în arhitectură, design şi arte 

aplicate. Lucrările de aici aparţin grupului intitulat "Hardnecks" din care faceau parte 

Jan Zrzavý, Václav Spala, Josef Capek, Rudolf Kremlicka, grup înfiinţat la începutul 

Primului Război Mondial. 

 Expoziţia "Modernismul ceh III, după 1930" ne prezintă, printre altele, lucrările 

lui Jan Štyrský și Toyen, o călătorie creatoare prin suprarealism. Creativitatea 

imaginativă după 1930 este reprezentată de artiştii Janoušek, Šíma, Makovsky și alţii. 

Începând cu 1940 se afirmă artiştii Rykr, Černý, Diviš şi alţii. Modernismul anilor 1950 

este reprezentat de activitatea lui Medek, Fáry, Sekal şi alţii. Restul expoziţiei prezintă 

tendinţele artistice din anii 1960 şi până în prezent. 

                                                           
32

 Jakub Schikaneder (1855-1924) pictează "Crimă în casă" in 1890. Pictura a devenit un manifest de critică socială. 



 

 
"Staţie de tren  cu moară de vânt" de František Hudeček

33
 

 Expoziţia de artă franceză reprezintă o colecţie importantă, aici fiind reprezentaţi 

pictori şi sculptori importanţi ca de exemplu Rodin, Delacroix, pictorii francezi 

peisagişti Corot şi Rousseau, impresioniştii Claude Monet, Pissarro, Renoir şi artisti ce 

au deschis calea spre arta modernă ca Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Paul Cezanne 

şi Seurat. Aici se găsesc şi lucrări cubiste unice de Picasso, Braque şi alţi artişti ce au 

lucrat la Paris în perioada 1920-1930 ca Andre Derain, Chagall, Bonnard, Vlaminck şi 

alţii
34

. 

 Expoziţia "Arta internaţională a secolului al XX-lea şi al XXI-lea" prezintă în 

mare măsură lucrări ale artiştilor austrieci şi germani din anii 1940 ca Gustav Klimt, 

Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff, Kokoschka şi artişti germani ce au activat în 

Cehia, Emil Orlík, Hablík, Brömse, Kopf, precum şi excelente lucrări expresioniste ale 

pictorului norvegian Edvard Munch. Picturile avangardei ruse sunt reprezentate aici de 

artiştii Lentulov și Falk. Artiştii spanioli sunt şi ei reprezentaţi de către lucrările lui 

Miró, Dominguez, Bores, Clavé sau Tàpies. După 1989 se fac achiziţii noi, notabile 

fiind lucrări de Buffett, Beyuse și Vautier, precum şi grupul intitulat "Noii Pictori" şi 

ale artistului chinez Qia Ga
35

. 
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 František Hudeček (1909-1990) a fost un pictor, grafician şi ilustrator ceh. 
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"Îndrăgostiţii" de Auguste Renoir 

 Într-un corp separat, la parterul clădirii se află expoziţia "Epopeea Slavă" de 

Alfons Mucha. Alfons Mucha a creat acest ciclu monumental de douăzeci de picturi de 

mari dimensiuni între anii 1912-1926. Cu aceste lucrări el a vrut să rezume istoria 

cehilor şi a altor naţiuni de origine slavă. Pentru prima oară în istorie, picturile acestea 

sunt expuse la Praga într-o singură expoziţie. Picturile sunt aranjate în ordine 

cronologică
36

. 

 Centrul de Artă Modernă şi Contemporană rămâne cea mai mare expoziţie 

permanentă ce face parte din Galeriile Naţionale ale Pragăi.  
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 Ibidem. 



 

 
"Apoteoza Slavilor" de Alfons Mucha 
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