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SOCIETATEA DE PETROL „GOVORA” 

(1921-1944) 

 
Dr. Dan Ovidiu Pintilie* 

Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Argeș 
 
 

 Abstract 

 The paper presents some data about the oil Company „Govora”. It was funded in 1921 for the 

exploration and the exploatation of the oil land from Oltenia especially those from Govora region.  

 Keywords:  oil, oil site, drilling,, drll bit 

 

 

 

Societatea de Petrol „Govora” a fost constituită în anul 1921 pentru 

explorarea şi exploatarea, în special, a terenurilor petroliere din Oltenia şi mai ales din 

regiunea Govora
1
. Societatea a fost constituită la început cu un capital de 9.250.000 lei 

(9.000.000 lei în numerar şi 250.000 lei în natură) împărţit în 18.500 acţiuni, la purtător, 

a câte 500 lei fiecare
2
. Subscrişii la constituirea societăţii erau următorii:  

1. Banca Românească ……………………………...1.000.000 lei. 

2. Banca Agricolă…………………………………..1.000.000 lei. 

3. Banca Comerţului Craiova……...............................500.000 lei. 

4. Banca Generală a Ţării Româneşti...........................500.000 lei.  

5. Banca L. Berkovitz ………………………………..500.000 lei.  

6. Societatea „Creditul Minier”………….....................500.000 lei. 

7. Societatea „Petrolul Românesc” …………………...500.000 lei.  

8. Ing. Virgil Alimănişteanu ………………………….500.000 lei.  

9. Ing. M. Rădulescu ………………………………….100.000 lei. 

10.  D.M. Câmpeanu (industriaş-Târgovişte)…………..400.000 lei. 

11. Micu Zentler (director-„Distribuţia”)………………150.000 lei. 

12. Jean M. Demetrescu……………………………...1.000.000 lei. 

13.  V. Tretinescu (avocat, proprietar – Rm. Vâlcea)…..200.000 lei.  

14.  Ing. G. Fratostitzeanu ……………………………..500.000 lei.  

15.  Societatea „Govora-Călimăneşti” ……………….1.900.000 lei. 

 

Obiectul de activitate al societăţii declarat în statute era: dobândirea de 

terenuri petroliere şi cu gaze naturale în ţară şi în străinătate pentru explorarea şi 

exploatarea lor; construirea de rafinării; asocierea cu alte societăţi de profil; cumpărarea 

şi vânzarea de terenuri, păduri şi imobile; comerţul cu petrol şi derivatele lui; 

achiziţionarea de invenţii, brevete şi proceduri noi; achiziţionarea sau înfiinţarea unor 

societăţi de transport. 

 Înfiinţarea societăţii se înscria pe linia reabilitării  industriei româneşti, statul 

român stimulând investiţiile de capital, mai ales autohton. Ca urmare, în perioada 1920-

                                                           
1
 Direcţia Judeţeană Argeş a Arhivelor Naţionale (în continuare D.J.A.N. Argeş), fond Societatea de 

Petrol „Govora”, dosar 19/1921-1944.   
2
 Ibidem, dosar 20/1923, f. 3-10.   



 

1924 au luat fiinţă 91 de societăţi cu capital românesc, intensificându-se cercetările 

geologice pentru descoperirea de noi câmpuri petroliere
3
.  

Actul constitutiv şi statutele societăţii au fost autentificate la Tribunalul Ilfov 

la nr. 12.924 din 11 iunie 1921 şi întărite la Tribunalul Ilfov, Secţia Comercială prin 

Sentinţa nr. 328 din 29 iunie 1921. Conform Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 

967/1921 se acorda autorizaţie specială cerută de Decretul-lege nr. 2447/1920 pentru 

funcţionarea societăţii
4
. Numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului de Comerţ era 

375/1933.  

 Statutele societăţii de petrol „Govora” vor fi publicate în Monitorul Oficial, 

nr. 74 din 7 iulie 1921 cu modificările aduse de Adunările Generale Extraordinare din 

17 iulie 1924 (M.O. nr. 259/25.11.1924), din 18 iunie 1925 (M.O. nr. 159/23.07.1925), 

din 29 octombrie 1925 (M.O. 259/24.11.1925), din 12 iunie 1930 (M.O. 

137/24.06.1930),  din 22 iunie 1933 (M.O. 162/18.07.1933) şi 17 septembrie 1936 

(M.O. 220/21.09.1936). 

Sediul societăţii a fost stabilit la  Bucureşti, pe strada I.G. Saita, nr. 4, fostă 

Potcovari, ulterior, într-un apartament din strada Take Ionescu, nr. 43, etajul 3
5
. 

Administrarea societăţii se exercita prin Consiliul de administraţie compus din 

minim 7 şi maxim 15 membri numiţi pe o perioadă de 4 ani, adunarea generală şi 

cenzorii. Exerciţiul social începea la 1 ianuarie şi se termina la 31 decembrie a anului. 

Primul consiliu de administraţie al societăţii a fost format din cei numiţi prin actul 

constitutiv, urmând ca reînnoirea membrilor să se facă anual, prin tragere la sorţi, şi în 

ordinea vechimii preschimbându-se ¼ din numărul total cu excepţia primului consiliu 

care rămânea neschimbat timp de 4 ani
6
. Adunările Generale Extraordinare se întruneau 

la solicitarea consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 20 de acţionari, 

reprezentând o cincime din capital.  

Din anul 1921, Consiliul de administraţie a fost compus din Al. N. 

Ştefănescu, preşedinte; Adolf Berkovitz şi V. Tretinescu, vicepreşedinţi; Ing. V. 

Alimănişteanu, administrator-delegat; nouă membri şi Ing. Gh. Fratostitzeanu, director 

general
7
. În perioada 1921 – 15 decembrie 1940, preşedinte al societăţii a fost 

Alexandru N. Ştefănescu înlocuit de inginerul Th. Dobrescu până la 1 august 1942 când 

acesta demisionează, urmat de ing. G.G. Antonescu care rămâne în funcţie până la 

absorbţia societăţii prin fuziune de către Societatea „Creditul Minier” în anul 1944. 

Adolf Berkovitz a fost vicepreşedinte în perioada 1921-1938, iar V. Tretinescu, 

vicepreşedinte în perioada 1911-1931. După 1940, societatea va avea un singur 

vicepreşedinte în persoana lui Gh. Fratostitzeanu.  

În anul 1924, capitalul societăţii în urma hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare, va fi sporit la 13.250.000 lei, apoi în 1925 va creşte cu 27.500.000 lei 

ajungând la 50.000.000 lei. În anul 1926 capitalul va ajunge la 85.000.000 lei, iar în 

                                                           
3
 Gh. Ivănuş, I. Ştefănescu, Şt. Mocuţa, Şt. Stirimin, M.P. Coloja, Istoria petrolului în România, 

Editura AGIR, Bucureşti, 2004, p. 227.  
4
 D.J.A.N. Argeş, fond Societatea de Petrol „Govora”, dosar 4/1939.  

5
 Ibidem, dosar 5/1924-1940, 1/1942-1943, f. 20. 

6
 Ibidem, dosar 5/1924-1940.  

7
 Ibidem, dosar 1/1921-1930, f. 29-32.  



 

1936 capitalul va fi redus la 57.800.000 lei, împărţit în 170.000 de acţiuni a câte 340 lei 

acţiunea
8
.   

În 8 iulie 1941, societatea comunica Ministerului Economiei Naţionale, 

respectiv Comisiei pentru Controlul şi Viza Acţiunilor Petroliere, că din totalul de 

170.000 de acţiuni, a 340 lei fiecare,  emise de societate au fost prezentate spre 

ştampilare 129.928 acţiuni. Din acest total, 119.928 acţiuni erau deţinute de români, 

9.570 de evrei, 11 de francezi, 46 de germani 855 de diverşi. Din totalul acţiunilor, 

50.000 erau deţinute de Societatea „Creditul Naţional Industrial”, 39.145 de Societatea 

„Creditul Minier” şi 36.625 de Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti. În total 125.770 

acţiuni. În anul 1944, la încheierea activităţii societăţii, un număr de 174 de acţionari, 

persoane fizice şi juridice, deţineau de la Societatea Govora 169.967 acţiuni iar 33 nu 

erau nominalizate din anul 1925
9
.  

Practic, capitalul societăţii va fi deţinut în toată perioada 1921-1944 de către 

sistemul bancar, în special de Banca Românească şi de Societatea „Petrolul Românesc” 

(înfiinţată în 1920) şi care până la falimentul său au fost „controlate” de Banca 

Marmorosch-Blank & Co. care „a înghiţit”  o lungă perioadă de timp aproape întreaga 

industrie românească, inclusiv cea petrolieră
10

. De altfel, încă din aprilie 1922 Banca 

Românească a „invitat” Societatea petrolieră Govora să se înscriere în Uniunea 

Generală a Industriaşilor din România în scopul dezvoltării întregii industrii 

româneşti
11

.  

În anul 1923, în tumultul reacţiilor şi ideilor generat de spectrul Legii minelor, 

s-a evidenţiat şi ideea formării unui sindicat al societăţilor petroliere româneşti, astfel 

că un comitet de iniţiativă, în frunte cu dr. N. Bărdescu, a adresat directorilor 

întreprinderilor româneşti, invitaţia la o adunare, care a avut loc în data de 11 

noiembrie, pentru a se discuta în legătură cu Legea minelor „probleme grave şi unice 

între care şi cea a punerii în valoare a subsolului ţării”
12

. Societatea „Petrol Govora” a 

participat la această adunare alături de celelalte societăţi cum ar fi: Redevenţa, Petrolul 

Românesc, Creditul Minier, Naphta Română, Prahova etc. unde s-a hotărât formarea 

unui sindicat al întreprinderilor româneşti de petrol după modelul grupului anglo-

franco-belgian denumit Sindicatul „O.P.Q”. A fost ales un comitet din care făceau parte 

V. Alimănişteanu şi C.R. Barbacioru.  

În perioada în care proiectul Legii minelor a fost înaintat senatului spre 

aprobare au fost întocmite două memorii deosebit de consistente ale societăţilor de 

petrol care au fost înaintate ministerului de specialitate.  Cele două memorii exprimau 

interesele deosebite ale societăţilor existente în România, unul fiind redactat de 

societăţile cu capital străin, iar altul de cele cu capital românesc. Memoriul societăţilor 

cu capital românesc a fost semnat de reprezentanţii societăţii „Petrol Govora” alături de 

reprezentanţii celorlalte societăţi cu capital deplin românesc
13

.  

                                                           
8
 „Monitorul Oficial”, nr. 159/23 iulie 1925, p. 8792; nr. 234/19 octombrie 1926, p. 15.930; nr. 220/21 

septembrie 1936, p. 10.257,  
9
 D.J.A.N. Argeş, fond Societatea de Petrol „Govora”, dosar 1/1942-1943, f. 7-16.  

10
 Gh. Răvaş, Din istoria petrolului românesc, Editura de Stat, Bucureşti, 1957, p. 146.  

11
 D.J.A.N. Argeş, fond Societatea de Petrol „Govora”, dosar 2/1921-1931.  

12
 Gh. Calcan, Industria petrolieră din România în perioada interbelică, Editura Tehnică, Bucureşti, 

1997, p. 31. 
13

 Ibidem, p. 37-38.  



 

Terenurile petroliere ale societăţii erau aproape exclusiv în Oltenia, zona 

petrolieră Govora-Ocnele Mari, o regiune, la acea dată, aproape virgină, în ceea ce 

priveşte explorarea petrolului, dar unde societatea a început lucrări foarte serioase. În 

afară de studiile foarte amănunţite geologice a unei zone, care arăta oarecare semne de 

petrol, a întreprins în mai multe puncte lucrări de explorare pentru gaze şi petrol. Aceste 

lucrări erau extrem de importante şi din punct de vedere tehnic şi din punct de vedere 

ştiinţific care pentru planul de lucrări al societăţii au fost consultaţi toţi petroliştii 

români şi chiar străini. Se spera, dacă reuşeau lucrările, deschiderea unei „noi şi 

imense” regiuni petroliere în România (toate partea de nord a dealurilor Olteniei) 

precum şi modificarea concepţiilor asupra formării celorlalte zăcăminte de petrol din 

ţară. Ca urmare societatea a investit o bună parte din capital în achiziţionarea de 

materiale, instalaţii şi construirea de ateliere, mai ales că regiunea de explorare era 

izolată cu totul de marile întreprinderi, puternice şi de specialitate. Societatea avea ca 

consultant geologic, permanent pe prof. G. Murgoci, consultant ocazional, pe prof. şi 

savantul Ion Popescu Voiteşti de la Universitatea din Cluj (în 1924 întreprinde cercetări 

în Oltenia, iar în 1925 întocmeşte harta geologică a României), pe prof. D.M. Preda, 

subdirector la Institutul Geologic din Bucureşti, precum şi pe maistrul sondor Iliescu, 

om cu mare experienţă, conducător de lucrări în Egipt şi Sumatra. S-a constituit prin 

cumpărări un bogat depozit de maşini, unelte, burlane, tuburi, fiind nevoită să şi le 

procure singură ca o prevedere economică
14

.  

Pentru a-şi atinge obiectivul principal , acela de a pune în valoare terenurile 

din regiunea Govora, judeţul Vâlcea, Societatea va concesiona, în timp, o suprafaţă de 

741 ha pe care o va deţine până la desfiinţare. Activitatea de concesionare a început în 

martie 1921 prin preluarea a 75 de ha, pe 45 de ani, la Băile Govora, satele Fierbea şi 

Gătejeşti, ele fiind consolidate până în februarie 1922
15

. Cel care s-a ocupat direct de 

această activitate a fost  V. Tretinescu care a purtat o corespondenţă permanentă cu 

Virgil Alimănişteanu pentru alocarea sumelor necesare preluării terenurilor de la 

locuitori şi de la proprietarul I.I. Demetrescu.  

De la 1 mai 1922 şi până în 1927 când va fi părăsită, la Govora, sonda de 

explorare, de tip canadiană, numărul 2, a atins adâncimea de 872 de metri fără a întâlni 

vreun strat de petrol rentabil, cu toate că costurile s-au ridicat la 30.000.000 lei. În anul 

1923, profesorul Murgoci, arăta într-un proces-verbal că, calităţile tehnice ale sondei 

lăsa mult de dorit, după război. Rezistenţa burlanelor era mică şi de aceea propunea 

cimentarea coloanelor pentru a se putea consolida lucrarea. Troliul canadian de tip 

„Buştenari” cu toate accesoriile, care acţiona la schela societăţii de la Govora se ridica 

la valoarea de 60.000 lei
16

. Stratul de ţiţei găsit la adâncimea de 527 metri n-a făcut 

decât să întărească convingerea în existenţa ţiţeiului în acea regiune
17

. 

În anul 1925, societatea a obţinut de la Stat, în indivizie cu societăţile 

„Petrolul Românesc”, „Forajul” şi „Întreprinderile I. Grigorescu”, cinci perimetre de 

exploatare la Moreni, Ochiuri, Piscuri şi Runcu din care cota de participare a societăţii 

„Govora” era de 31,5%. Cele trei societăţi făceau parte din grupul „Exploatarea 
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Perimetrelor Statului”, iar dreptul de exploatare va fi întărit în baza Decretelor regale 

3.916/1935 şi 1.045/1937. Producţia obţinută de cele trei societăţi se repartiza în 

proporţie de 31,5% „Petrolul Românesc”, 31,5% Societatea Govora, 22% Societatea 

Forajul şi 15% Întreprinderile „Grigorescu”. Tot în acest an, societatea Govora a 

încheiat o convenţie cu societatea „Duplex” pentru săparea a două sonde la Tonţeşti şi 

Runcu, urmând ca producţia să fie împărţită între cele două societăţi.  

În octombrie 1926, societatea „Govora” va încheia cu societatea petrolieră 

„Creditul Minier” o convenţie pentru forarea a şase sonde la Moreni, Ţuicani şi 

Ochiuri, pentru a-şi crea o sursă de venituri, necesare acoperirii cheltuielilor cu 

explorarea de la Govora
18

. Conform convenţiei, beneficiile se împărţeau între cele două 

societăţi, iar „Creditul Minier” ceda societăţii „Govora”, la Ceptura perimetrele Malu 

Roşu, Cornetul, Cricov şi Tătaru în suprafaţă de 144 ha, dar majoritatea parcelelor nu 

erau consolidate şi nici validate. Până la urmă vor fi consolidate 129 de ha.  

Ca urmare a convenţiei din 15.10.1926, societatea „Govora” îşi va spori 

capitalul cu 35.000.000 lei prin emisiunea a 70.000 de acţiuni a câte 500 lei fiecare care 

vor fi acordate societăţii „Creditul Minier” drept remuneraţie pentru aportul în natură 

(terenuri) aduse societăţii „Govora”
19

. Inventarul terenurilor (evaluate la 15.000.000 lei) 

şi a instalaţiilor cedate de „Creditul Minier”, evaluate la 20 milioane lei a fost publicat 

în Monitorul Oficial din 19 octombrie 1926. Dar abia în anul 1935, societatea Creditul 

Minier a admis în portofoliul său aceste concesiuni. Ca urmare, Eforia Spitalelor Civile 

şi L. Catargi vor deschide proces invocând grave nereguli în administraţia societăţii 

Govora prin faptul că s-au vărsat cele 70.000 de acţiuni la societatea Creditul Minier, 

dar fără a se aduce aportul de terenuri concesionate
20

.   

Societatea va mai prelua la Gura Ocniţei  suprafaţa de 3 ha şi 8134 m.p., iar la 

Ceptura-Urlaţi,  37 ha şi 9.546 mp
21

. A fost preluată pentru explorare şi moşia Floreşti 

unde o sondă a forat până la adâncimea de 1200 m, dar a fost oprită în anul 1929 pentru 

că nu era nici o şansă de a se găsi strat de petrol la o adâncime mai mare. Pentru 

explorarea de la Floreşti au fost cheltuiţi în total 150.364.599 lei din care 92.017.022 lei 

de către Societatea „Govora”, restul de societăţile „Creditul Minier”, „Forajul” şi 

„Foraky Românească” cu care fuseseră încheiate convenţii de foraj
22

. 

În anul 1928 societatea folosea pentru extragerea ţiţeiului un număr de 39 

sonde din care 19 în producţie, producţia zilnică fiind de 150 tone
23

.  

Societatea nu deţinea rafinărie, întreaga producţie de ţiţei fiind vândută 

rafinăriilor din ţară care o prelucrau şi livrau sub formă de produse petroliere
24

.  

Producţiile obţinute între anii 1937-1940, din ce în ce mai scăzute, la fel şi 

preţurile/vagon deşi numărul metrilor foraţi a fost mai mare s-a datorat randamentul din 
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ce în ce mai scăzut al sondelor, în special a celor vechi de pe principalele şantiere şi 

secătuirii perimetrelor. Acestea au fost următoarele
25

: 

 

 

 
Schele petroliere  Producţia în vagoane 

Anul 1937 Anul 1938 

Moreni 5632 5073 

Ochiuri 5524 4400 

Runcu 136 140 

Piscuri 484 370 

Teiş  832 663 

 

În anul 1939 producţia totală s-a ridicat la 9188 vagoane şi s-au forat 4100 

metri, iar în 1940 producţia s-a ridicat 7989 vagoane, iar metrii foraţii la 4756. Preţul 

mediu la vagon a scăzut de la 12.000 lei la 9.000 lei. În ianuarie 1940 preţul vagonului 

de ţiţei exportat a crescut la 30.000 lei, apoi din aprilie se va stabili la 18.000 lei. La 

intern, preţul unui vagon de ţiţei în anul 1940 era de 13.000 lei. Mâna de lucru, preţurile 

materialelor şi a pieselor de schimb au crescut iar producţia nu a mai putut fi exportată 

prin Constanţa ci doar pe Dunăre sau pe căile ferate.    

La 31 decembrie 1940, la schelele Moreni, Ochiuri, Runcu, Piscuri, Teiş, 

Floreşti şi Slănic, societatea deţinea un număr de 50 de sonde în producţie, 4 în lucru şi 

35 suspendate şi părăsite
26

.  

Din beneficiile obţinute începând cu 1924 au fost acordate dividende 

acţionarilor societăţii astfel
27

:  

 
Anul Procentul % Valoarea totală lei 

1924 23%   4.565.500 

1925 40% 11.750.000 

1926 20% 10.000.000 

1927 15% 10.125.000 

1928 - - 

1929 5%  4.250.000 

1930-1935 - - 

1936 5%  2.896.000 

1937 7,284%  4.210.526 

1938 3,82%  2.209.226 

 

Dacă în perioada 1924-1930 societatea şi-a mărit producţia prin punerea în 

valoare a perimetrelor statului pe care le exploata în comun, din anul 1931, preţul tot 

mai scăzut al ţiţeiului a influenţat asupra veniturilor societăţii astfel că în anii 1931-

1932, societatea a suferit pagube de circa 26.000.000 lei. Ca urmare în luna septembrie 

1936 Adunarea Generală Extraordinară a societăţii a hotărât reducerea capitalului de la 
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85.000.000 la 57.800.000, respectiv reducerea valorii nominale a acţiunii de la 500 la 

340 lei.  

În perioada 1924-1935, societatea de petrol „Govora” a făcut următoarele 

amortismente, necesare la investiţii (maşini, unelte, scule, vehicule, animale, mobilier, 

instalaţii, sonde, puţuri la Govora, convenţia Duplex, participare „E.P.S.”)
28

: 

 

 
Anul Sumele utilizate din fondul de amortizare (lei) 

1924  3.106.837 

1925  3.475.346 

1926  5.355.339 

1927 18.431.351 

1928 42.947.997 

1929 23.747.610 

1930 15.655.153 

1931 16.738.008 

1932 17.387.782 

1933 14.988.738 

1934  3.389.756 

1935 21.813.502 

Total 177.037.425 

  

Conform Decretului-lege nr. 3548 din octombrie 1940, în perioada 15 

octombrie – 6 noiembrie 1940 toată conducerea societăţii şi-a prezentat demisia. Ca 

urmare, Adunarea Generală Extraordinară a societăţii a modificat art. 10 şi 17 din 

statute şi a hotărât că Consiliul de conducere va avea minim 7 şi maxim 17 membri, 

primul consiliu nou ales urmând să rămână în funcţie timp de 4 ani. Au fost aleşi 

inginerul Th. Dobrescu, preşedinte, ing. Gh. Fratostitzeanu, vicepreşedinte, V. 

Alimănişteanu, D. Gheorghiu şi N.I. Angelescu, membri. Cenzori ai societăţii au fost 

aleşi ing. G. Pantazi, Alexandru Orescu şi C. Ionescu.  

     La 20 iulie 1944, societatea prezenta următoarea situaţie în vederea 

preluării ei de către Societatea „Creditul Minier”
29

: 

 
Nr. 

crt.  

Sediul/Centrală/Schelă Nr. total de 

sonde care au 

funcţionat până 

la 1 aprilie 

1944 

Nr. total de 

sonde care si-au 

încetat activitatea 

până la 20 iulie 

1944 

Nr. total de 

personal  

1. Sediul Administraţiei 

Centrale Bucureşti 

- -  10 

2. Centrala Bucureşti - -  27 

3. Schelele Moreni şi Piscuri 35 33 195 

4. Schelele Ochiuri şi Teiş 13 12   63 

5. Schelele Runcu şi Floreşti 2 2   13 

Din situaţia încheiată de societate se remarcă faptul că numărul total al 

angajaţilor proprii, funcţionari administrativi, a fost mic (10), numărul lucrătorilor fiind 
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calculat împreună cu lucrătorii societăţilor din cadrul grupului „E.P.S.” Societatea nu a 

avut probleme cu personalul propriu, salariile fiind mărite în funcţie de inflaţie şi 

sporurile acordate de către Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor. 

Astfel, în 29 octombrie 1942 comitetul de direcţie al societăţii în conformitate şi cu 

hotărârile luate de Consiliul de conducere al grupului „E.P.S.” a mărit salariile 

personalului cu 40% la salariile brute de până la 20.000 lei lunar; cu 30% la salariile 

brute între 20-40.000 lei şi cu 20% la salariile de peste 40.000 lei. De asemenea, s-a 

hotărât suprimarea gratificaţiilor ce se acordau funcţionarilor de Paşti şi Crăciun, 

înlocuindu-se cu o indemnizaţie de chirie anuală, egală cu două salarii brute lunare
30

. În 

urma sporirii salariilor, salariul unui dactilograf (mărit cu 40%) ajungea la 13.523 lei 

net de la 9.828 lei; al unui şofer (mărit cu 40%) la 12.220 lei net de la 8.900 lei; al unui 

contabil (mărit cu 30%) la 38.412 lei net de la 30.249
31

. Inginerul G. Fratostitzeanu 

avea un salariu lunar de 66.465 lei, iar cu sporuri şi gratificaţii lua un salariu net de 

99.631 lei
32

.   

Din august 1941, conform ordinului Comandamentului Militar al Capitalei nr. 

51.801 personalul societăţii, ca de altfel a tuturor societăţilor era obligat să poarte o 

brasardă cu iniţialele în mărime şi culoare naturală a societăţii, iar în decembrie 1942, 

societatea raporta aceluiaşi comandament că „nu are evrei repartizaţi pentru munca 

obligatorie”
33

.     

Pentru a veni în ajutorul salariaţilor săi, în decembrie 1943, în aprovizionarea 

de sărbători, s-a hotărât acordarea unui ajutor în numerar până la limita unei jumătăţi 

din salariu. Cum faţă de scumpirea din ce în ce mai mare a vieţii, salariile plătite erau 

destul de reduse, iar prin reţinerea impozitelor, funcţionarii şi lucrătorii primeau sume 

mici cu care „nu puteau acoperi golurile din bugetele lor” se solicita Ministerului 

Finanţelor ca salariile să fie impozitate numai cu cota unică proporţională de 10%
34

.  

Din cauza bombardamentelor societatea Govora semnala Marelui Stat Major 

Român la 14 august 1944 evacuarea şi dispersarea bunurilor şi a personalului în 

comuna Lipia-Bojdani, judeţul Ilfov
35

. Paza şantierelor se făcea de către detaşamentele 

militare ale Diviziei II Gardă, iar în Bucureşti la sediul din  str. Take Ionescu unde 

societatea deţinea doar un apartament nu era cazul pentru a se efectua pază.  

Din 6 mai 1944 şi până la 9 iulie 1944, schelele societăţii au fost oprite 

temporar din activitate din cauza lipsei de spaţiu pentru depozitarea ţiţeiului care era 

planificat pentru 18 vagoane, producţia zilnică de ţiţei fiind de 5-6 vagoane
36

. Numărul 

de sonde care au încetat alimentarea în această perioadă au variat între 10 şi 44 de 

sonde, dar nu au suferit avarii de pe urma bombardamentelor. Totuşi, din cauza 

bombardamentelor aeriene în cadrul grupului „E.P.S.”, conform cotei de 31,5%, 

societatea a pierdut din această cotă echivalentul a: 3 rezervoare a 100 vagoane de 

ţiţei,incendiate; 1 rezervor de ţiţei a 50 de vagoane, incendiat; Staţia de pompe din 
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schela Moreni, incendiată; 236 vagoane cu ţiţei, incendiate; avarii la clădiri, sonde, 

instalaţii în schelele Moreni şi Floreşti
37

.  

În anul 1944 Societatea de Petrol „Govora” şi-a încetat activitatea prin 

contopire şi fuziune cu Societatea petrolieră „Creditul Minier” care deţinând marea 

majoritate a acţiunilor a absorbit-o. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 

195 din 22 august 1944
38

. La data fuziunii societatea avea ca personal 10 funcţionari şi 

74 de lucrători şi un stoc de 1358 t de benzină
39

. Cauza fuziunii au fost marile greutăţi 

întâmpinate prin lipsa mijloacelor de transport în şantiere, în special autovehicule, 

greutăţi la transport pe calea ferată sau prin conducte, preţurile mari la materiale şi 

instalaţii. De altfel, inclusiv producţia de ţiţei proprie, fără a se calcula cea obţinută în 

cadrul grupului „E.P.S.”, era de numai 137,618 tone. În anii 1940 şi 1941 din cauza 

problemelor financiare societatea nu a putut plăti nici un dividend, iar în 1942 s-a 

acordat suma de 25,15 lei net pe acţiune. Tot din cauza problemelor financiare 

neexistând sume de bani pentru plata plăţilor curente, salarii, furnizori, etc. societatea a 

fost în imposibilitate de a participa la Împrumutul de Apărarea Naţională din 1944, 

conform articolului nr. 26 din Decretul-lege care obliga societăţile de a participa cu rate 

lunare la susţinerea împrumutului.  

În ianuarie 1944 se comunica Inspectoratelor miniere din Craiova, Târgovişte 

şi Ploieşti că societatea petrolieră „Govora” deţinea următoarele concesiuni de la Stat şi 

particulari: regiunea Govora, jud. Vâlcea, 592 ha şi 8800 m.p. care nu avea nicio 

producţie; Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa, 3 ha şi 8134 m.p.; Hârsa, jud. Prahova, 129 ha 

şi 8400 m.p. şi Ceptura-Urlaţi, jud. Prahova, 37 ha şi 9546 m.p
40

. Totalul investiţiilor 

făcute până la 31 decembrie 1943 de societate, se ridicau la 229.681.699 lei. 

Problema fuziunii societăţii „Govora” cu societatea „Creditul Minier” (care 

deţinea majoritatea acţiunilor) mai fusese luată în discuţie în octombrie 1931 când s-au 

dus tratative pentru fuziunea celor două societăţi alături de „I.R.D.P”, „Sondajul” şi 

„Petrolul Românesc”, în vederea reducerii cheltuielilor de administraţie. Şi atunci 

societatea avea mari probleme nemaiavând nici utilajul necesar şi nici capacitatea 

financiară pentru explorarea şi exploatarea perimetrelor al căror ţiţei extras nu permitea 

acoperirea cheltuielilor de extracţie.   

Fuziunea nu s-a realizat în acel an, dar societatea îşi va înceta activitatea în 

august 1944,  din aceleaşi motive, iar explorările în regiunea petrolieră Govora vor fi 

reluate după 1949, la Ţicleni şi Bâlteni de către Societatea „Sovrompetrol” care va găsi 

resursele financiare şi tehnice de a continua opera de pionierat a Societăţii  de Petrol 

„Govora”.  
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 Abstract 

Despite the efforts made in the interwar period by the emergence of new branches of industrial 

production, Romania remained a predominantly-agrarian state exporter of raw materials. From the 

perspective of the new regime set up after the Second World War, an economic shift from market 

economy to a centralized one should represent a qualitatively important step for the Romanian 

society. Unfortunately for the country, the lack of experience in economic planning of new leaders 

determined that this collective effort does not substantiate in a way to improve the country's 

development. 

 Keywords: economic planning, five-year plan, communism, economic development 

 

 

 

 Intrate în sfera de influență a Uniunii Sovietice, România la fel ca și celelalte 

state din estul Europei au trebuit să implementeze un  nou model de funcționare a 

economiilor naționale. Sistemul impus de sovietici, al economiei planificate,  se baza  

pe controlul direct al statului în stabilirea prețurilor și a necesarului de producție. Acest 

deziderat  a cunoscut etape distincte de evoluție, marcate inițial de un puternic regres 

datorat în special stării precare a economiilor naționale. După naționalizarea 

mijloacelor de producție survenită în baza aplicării legii nr 119 din 11 iunie 1948
1
 

România a trecut la organizarea după model sovietic a economiei naționale. Situaţia 

catastrofală a economiei româneşti urma a fi rezolvată prin trecerea în proprietatea 

statului a tuturor obiectivelor industriale. În iunie 1948 Marea Adunare Naţională 

votează legea de naţionalizare a tuturor întreprinderilor aflate pe teritoriul românesc, 

perioada de trecere efectivă în proprietatea statului fiind estimată la 2 ani. Concomitent 

cu naţionalizarea industriei în intervalul 1949-1950 a fost instituit primul plan de 

producţie cu o durată de doar 1 an. Acesta a fost urmat în anul 1951 de primul plan 

cincinal care îşi fixase drept obiectiv principal realizarea unor investiţii majore în 

industria naţională. Pentru a realiza acest deziderat au fost sporite investiţiile în special 

în industria grea de la 1,5 miliarde lei în 1948 la peste 7,5 miliarde în anul 1950, peste 

48% dintre investiţii fiind direcţionate către industria grea
2
. Ca urmare a faptului că 

primele două tentative de reformare economică au eșuat s-a considerat necesară  

planificarea economică pe o durată de 5 ani. 

  Primul plan cincinal 1951-1955 a fost unul dezechilibrat din punct de vedere al 

realizării investiţiilor în diferitele zone economice ale ţării. Investiţiile noului regim în 

economia naţională urmăreau vechiul model sovietic de dezvoltare a ţării, asigurând 

într-o primă fază reconstrucţia vechilor centre industriale şi abia apoi dezvoltării 

întregii economii naţionale. Ca urmare cele mai multe fonduri s-au îndreptat spre 
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vechile centre industriale Bucureşti, Braşov, Hunedoara şi Reşiţa. Printre puţinele 

investiţii făcute în afara acestor centre de producţie s-a numărat şi combinatul chimic de 

la Borzeşti
3
 care avea faţă de alte zone ale ţării un dublu avantaj. În primul rând se 

regăsea în apropierea unor importante rezerve de petrol şi sare, materii prime 

indispensabile procesului de producţie, iar al doilea mare avantaj îl reprezenta faptul că 

în acest areal se născuse liderul politic al României din acel moment – Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, oraşul Oneşti preluând, în cinstea acestui fapt, numele său
4
. În perioada 

implementării planului cincinal investiţiile au crescut atingând în anul 1953 un nivel 

record de 18 miliarde lei. Datorită lipsei de eficacitate în realizarea investiţiilor planul 

de industrializare a fost stopat în acelaşi an 1953, cel puţin din punct de vedere teoretic, 

intenţia autorităţilor comuniste fiind de a continua această etapă indiferent de costuri. 

 Una dintre cele mai importante probleme în domeniul economic privea 

reconversia comerţului exterior al statelor estice şi direcţionarea lui cu predilecţie către 

blocul socialist. Acest lucru constituia o mare provocare deoarece anterior perioadei 

celui de-al Doilea Război Mondial relaţiile economice dintre statele din estul Europei 

erau destul de restrânse, marea majoritate a lor fiind doar exportatoare de cereale şi 

materii prime neprelucrate, excepţie făcând doar Cehoslovacia
5
. Dezvoltarea planică a 

comerţului exterior era considerată foarte avantajoasă, ea constituind un avantaj 

important în măsura în care statele socialiste puteau cel puţin din punct de vedere 

teoretic să-şi coordoneze planurile de producţie în funcţie de necesităţile celorlalţi 

parteneri evitând astfel riscul suprapunerii în producţie. Unele dintre cele mai 

importante atuuri pe care economiştii vremii pretindeau că sistemul socialist le are în 

comparaţie cu cel capitalist ţineau de economia de tip planificat a acestora, monopolul 

statului în comerţul exterior şi sistemul valutar. Cumularea mijloacelor de producţie 

într-un sistem unitar conferea guvernelor din statele de democraţie populară capacitatea 

de a direcţiona efortul concentrat în vederea industrializării în domeniile considerate 

prioritare
6
. De asemenea întocmirea unei planificări în producţie pentru o perioadă de 

timp mai mare favoriza stabilirea unui calendar privind exporturile şi importurile de 

mărfuri din statele partenere. În baza unor angajamente stabilite anterior statele îşi 

puteau planifica atât schimburile cât şi producţia. 

 Anul 1952 a reprezentat un moment de cotitură în politica externă a ţării care se 

bazase anterior aproape în exclusivitate pe exportul de materii prime neprelucrate şi de 

produse agricole cu valoare adăugată foarte mică. Personaje cu funcţii de răspundere 

din România au criticat în mod deschis sistemul de lucru care după spusele lor aducea 

grave prejudicii economiei naţionale care în schimbul obţinerii unor ajutoare infime din 
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partea celorlalte state comuniste, prin exportul de materii prime ieftine regla deficitul de 

cont curent al acestora. Din cauza slabelor investiţii în agricultură de doar 10% din 

totalul investiţiilor directe, în anul 1952 s-a produs o dereglare majoră a planului de 

export al ţării care se baza foarte puternic pe exportul de astfel de produse. Exact în acel 

moment economiştii şi oamenii politici ai ţării au realizat vulnerabilitatea economică a 

ţării, în special datorită faptului că extracţia de petrol nu putea creşte la infinit indiferent 

de investiţiile făcute în instalaţiile petrolifere, iar rezervele de lemn trebuiau conservate 

şi direcţionate în special către piaţa internă. Reducerea livrărilor de minereuri de fier 

din URSS începând cu anul 1953 a reprezentat un alt semnal de alarmă pentru liderii 

politici care au conştientizat faptul că nu pot să atingă nici 60% din producţia 

planificată de oţel
7
. 

 Sovieticii deţineau date exacte despre eşecul investiţiilor româneşti, care în cea 

mai mare parte a lor s-au desfăşurat fără a avea baza de resurse necesară continuării 

producţiei. Ca atare ei au considerat necesar să atragă atenţia asupra faptului că statul 

român a irosit o importantă cantitate de aur din rezerva naţională, aceasta scăzând de la 

57,7 tone cât se afla înmagazinată în luna iulie a anului 1953 la doar 54,5 tone în luna 

octombrie acelaşi an. 

 Conform notei înaintate de ambasadorul sovietic la Bucureşti A. Lavrentiev „Cu 

privire la situaţia din România“, majoritatea investiţiilor româneşti în industrie 

eşuaseră. Construirea Canalului Dunăre Marea Neagră era considerată gaura neagră a 

economiei româneşti înghiţind până în acel moment 10% din totalul investiţiilor civile 

şi angrenând o importantă forţă de muncă de peste 32.000 de oameni. Toate 

neajunsurile au fost drastic sancţionate de sovietici care au condamnat deschis acţiunile 

întreprinse de liderii comunişti români. Malenkov considera strategia de dezvoltare 

economică a României drept: „O politică greşită, agramată şi periculoasă“
8
. În faţa 

presiunilor iniţiate de Moscova în vederea reducerii deficitului, autorităţile române s-au 

conformat şi au stopat o serie de proiecte de mare anvergură între care s-a regăsit şi 

proiectul Canalului. Sovieticii au fost înştiinţaţi de acest lucru printr-o decizie a 

Biroului Politic al CC al PMR înaintată prin însărcinatul cu afaceri interne de la 

Bucureşti N. Suliţkii în data de 24 iulie 1953
9
. 

 Pentru a încerca obţinerea unui nou împrumut sovietic necesar reluării 

industrializării şi plăţii unor credite externe scadente, Gheorghiu-Dej a solicitat o 

întrevedere cu noul ambasador sovietic la Bucureşti, L. G. Melnikov. Autorităţile 

române au început prezentarea propriului punct de vedere în cadrul întâlnirii cu 

ambasadorul sovietic prin a-şi face autocritica pentru greşelile comise şi „au 

recunoscut faptul că autorităţile sovietice au purtat o discuţie sinceră la Moscova “ cu 

privire la starea reală a economiei româneşti. Acest lucru a ajutat ţara noastră să 

realizeze că se îndreaptă într-o direcţie greşită
10

. Autorităţilor române li s-au adus acuze 

conform cărora au forţat industrializarea ţării dezvoltând o serie de obiective prin 
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intermediul unor importuri foarte costisitoare de utilaje industriale, ramuri economice 

pentru care nu dispuneau de materiile prime necesare
11

. 

Presat de acumularea unei importante datorii externe faţă de celelalte state socialiste 

Gheorghiu-Dej a decis iniţierea unor negocieri pentru contractarea unui credit de 

350-400 de milioane de ruble pe o perioadă de 3 ani din partea Uniunii Sovietice. 

Ținând cont de cele întâmplate până în acel moment autorităţile sovietice au solicitat 

necesare o serie de explicaţii suplimentare din partea reprezentanților României 

avându-se în vedere și cuantumul sumei solicitate. Printre garanțiile solicitate aceștia au 

impus reducerea deficitului comercial al ţării. Partea română a dat asigurările necesare 

că va depune un proiect cu privire la reducerea cuantumului investiţiilor militare de la 

30 la 20% din fondurile destinate investiţiilor
12

. Industria de apărare atrăsese doar pe 

parcursul anului 1953 un plafon de investiţii de 9,2 miliarde de lei, iar Gheorghiu-Dej 

solicitase Moscovei aprobarea unui nou credit în valoare de 618 milioane de ruble 

pentru a acoperii importurile de armament planificate pentru intervalul 1954-1958
13

. 

Negocierile în privinţa acordării noului credit s-au desfăşurat la Moscova în zilele de 26 

ianuarie şi 1 februarie 1954 şi au vizat găsirea unor soluţii în vederea micşorării sumei 

solicitate. Membrii delegaţiei române s-au întrunit separat cu ministrul comerţului 

exterior al URSS A. Mikoian şi cu Preşedintele Comitetului de Stat al Planificării M. 

Saburov în zilele de 27 şi 29 ianuarie pentru a detalia anumite aspecte ale solicitării 

făcute de ţara noastră
14

. Autorităţile sovietice au propus amânarea datoriei României 

faţă de URSS în cuantum de 50 milioane de ruble, precum și preluarea de către partea 

sovietică a datoriei pe care ţara noastă o avea faţă de Polonia în cuantum de 15 milioane 

de ruble. Se mai dorea şi amânarea datoriilor faţă de RDG (15 milioane) şi 

Cehoslovacia (155 milioane) până la o dată ulterioară stabilită cu acordul părţilor. 

România era sfătuită să vândă împreună cu Uniunea Sovietică o importantă cantitate de 

aur aproximativ 20 de milioane de tone, pe pieţele internaţionale pentru a obţine 

echivalentul a 85 de milioane de ruble, la această idee renunţându-se ulterior
15

. Mai 

mult decât atât URSS se oferea să livreze pe bază de credit importante cantităţi de 

cauciuc sintetic, puf de bumbac şi laminate în valoare de 50 de milioane de ruble, 

pentru a sprijinii depăşirea situaţiei delicate în care se găsea industria românească
16

. 

Toate aceste propuneri pozitive nu au venit singure, din păcate pachetul investiţional 

oferit de URSS era condiţionat de limitarea comerţului cu statele capitaliste şi 

renunţarea la construirea unui nou combinat siderurgic la Galaţi. Pe parcursul 

desfăşurării negocierilor Mikoian face o serie de recomandări autorităţilor române cu 

privire la dezvoltarea industriei grele. El considera că laminorul existent la Roman 

asigura întreg necesarul de material necesar producţiei de ţevi destinate industriei 
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petroliere. A fost recomandat să se acorde o atenţie sporită recoltării cotelor agricole şi 

renunţarea la distribuţia de alimente pe bază de cartelă: „Trebuie să aveţi grijă să nu se 

repete şi la voi ceea ce s-a întâmplat în Ungaria, Polonia şi Cehoslovacia cu privire la 

desfiinţarea şi reînfiinţarea cartelelor
17

“. O altă constatare era faptul că investiţiile în 

sectorul industriei de armament depăşesc cu 15% pe cele din domeniul ingineriei civile. 

Autorităţile sovietice îşi arătau „îngrijorarea“ cu privire la creşterea semnificativă a 

masei monetare aflate în circulaţie în România, mai ales că acest fenomen se manifesta 

la un interval atât de scurt de reforma monetară din anul 1952. Mikoian atrăgea atenţia 

că doar pe parcursul anului 1953 cantitatea masei monetare aflate în circulaţie a crescut 

de la 1174 milioane de lei la aproximativ 2011 milioane, evaluarea fiind făcută pe 15 

decembrie 1953. Acest fapt semnala o creştere disproporţionată între valoarea 

vânzărilor cu amănuntul de doar 34% şi valoarea masei monetare aflate în circulaţie de 

70%. Cauza principală a generării inflaţiei era considerată a fi importul nejustificat de 

utilaje industriale, cea mai mare parte a acestora în valoare de 230 milioane de ruble 

rămânând neutilizate
18

. 

 Deficitul financiar înregistrat pe parcursul ultimilor ani putea fi rezolvat foarte 

uşor prin neutralizarea concurenţei făcute de piaţa ţărănească. Cele peste 700.000 de 

gospodării ţărăneşti existente în acel moment în România contribuiau foarte puţin sau 

deloc la bugetul de stat, mulţi dintre ţărani fiind consideraţi speculanţi. Pentru a 

neutraliza situaţia înregistrată în sectorul agricol, consilierii ruşi au recomandat 

autorităţilor române să provoace voit o scădere a preţurilor la produsele agroalimentare 

pentru a determina căderea pieţei ţărăneşti. Mai mult ei doreau şi liberalizarea preţurilor 

la o serie de produse indispensabile vieţii (gazul lampant) în gospodăriile ţărăneşti
19

. 

Unul dintre motivele care determinaseră o creştere a preţurilor pe piaţa ţărănească era 

lipsa de competitivitate a statului. Structurile cu atribuţii în domeniul colectării 

produselor agro-alimentare înregistraseră performanţe foarte slabe, volumul vânzărilor 

către stat înregistrând o cădere în valoare de aproximativ 1000 de milioane de lei, de la 

valoarea de 3645 milioane lei în 1951 la aproximativ 2616 milioane lei în 1953
20

. În 

acelaşi interval de timp volumul vânzărilor pe piaţa ţărănească crescuse de la 

aproximativ 3,5 miliarde de lei în anul 1951 la aproape 5 miliarde în anul 1953. 

Diferenţele semnificative de preţ între cele două pieţe, piaţa de stat fiind subvenţionată, 

accentuau creşterea inegalităţii sociale între ţărani şi muncitori, celor din urmă 

considerându-se că le scade puterea de cumpărare. 

 Pentru a regla deficitul statul român îşi lua angajamentul de a creşte volumul de 

achiziţii de produse agricole pentru anul 1954 astfel: la carne de la 206 la 310 mii tone 

(creştere de 50%), lapte de la 2025 la 2699 milioane hectolitri (33%), sfecla de zahăr de 

la 928 la 1200 mii de tone (29%), lâna de la 10 la 12 mii de tone (20%) şi bumbac de la 

55 la 70 mii tone (27%)
21

. 

 În cadrul planificării investiţiilor prioritate au avut obiectivele care urmau să 

consolideze creşterea pe termen lung a ţării. Conform viziunii leniniste de dezvoltare 

economică, concept ce fusese implementat şi în România, industria grea stătea la baza 
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dezvoltării durabile a unei economii naţionale. În acest sens 78% dintre investiţiile în 

industrie au mers către sectoarele metalurgiei feroase şi neferoase, construcţiei de 

maşini, industriei chimice, industriei petroliere şi industriei energetice care constituia 

veriga principală în implementarea acestui concept
22

. Tot Lenin  a fost acela care a 

planificat modalitatea de trecere a micilor exploataţii agricole către marile ferme 

socialiste
23

. Acest lucru având totuşi în perioada de început o importanţă secundară în 

special datorită puternicului impact psihologic care ar fi fost generat de o rapidă 

naţionalizare a proprietăţi agricole ţinând seama îndeosebi de numărul ridicat de 

locuitori din mediul rural. 

 În cadrul discuţiilor din CAER s-au menţionat o serie de erori făcute de statele 

membre în procesul de industrializare în perioada 1951-1953, greşeli care au condus la 

pierderea unor importante sume de bani prin crearea unor ramuri de producţie paralele. 

România îşi recunoştea vina pentru dezvoltarea prea amplă a sectorului electrotehnic, 

unde a fost lărgit foarte tare nomenclatorul de producţie a motoarelor electrice. Astfel 

de investiţii au redus substanţial posibilitatea guvernului român de a putea investii în 

construirea unor unităţi de producţie pentru mărfurile deficitare pe piaţa internă: fibre 

sintetice, filaturi de bumbac, faianţă, porţelan, sticlărie, ţiglă, hârtie etc. Aceleaşi greşeli 

au împiedicat ţara noastră de a investi mai mult în unităţi de producţie capabile să 

acopere şi solicitările venite din partea statelor prietene, mai ales în domeniile în care 

dispunea de materii prime în cantităţi importante: produse sodice, produse clorhidrice, 

carbid, produse din lemn etc.
24

. 

 Construirea unor noi obiective industriale asumate în planul cincinal erau 

garantate prin semnarea unor acorduri comerciale bilaterale cu URSS  şi celelalte state 

dezvoltate membre ale CAER. Industrializarea statelor de democraţie populară trebuia 

să ţină cont de o serie de principii de eficacitate economică. Un prin astfel de criteriu 

făcea trimitere la specializarea unică în producţie în funcţie de accesul pe care îl aveau 

statele la sursele de materii prime. Ideea avantaja foarte tare ţara noastră care era decisă 

să susţină acest lucru în cadrul discuţiilor comune cu celelalte state socialiste. 

Argumentele părţii române erau desprinse din studiile privind dezvoltarea regiunilor 

economice pe teritoriul URSS în care se stipula reducerea transporturilor neraţionale şi 

apropierea întreprinderilor de sursele de materii prime
25

. 

 România îşi propusese realizarea unei industrializări cu orice preţ, lucru care în 

concepţia liderilor politici ai vremii, ar fi asigurat ţării un grad mai mare de autonomie 

în raport cu ceilalţi parteneri comerciali. Acest deziderat va putea să fie aplicat abia 

după moartea conducătorului sovietic I. V. Stalin și mai ales după momentul 

condamnării stalinismului în cadrul Congresului al XX-lea al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice. În acel nou context statelor din sfera de influență sovietică li s-a 

permis reluarea comerțului cu statele capitaliste, de unde au putut fi importate utilajele 

necesare retehnologizării industriilor naționale.  
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 Astract 

 Relations between Romania and Yugoslavia in the early postwar years saw some improvement, 

although not without some animosity and litigation. Relations between  Romanian and Yugoslavia fell 

in line with Romania's foreign policy at the time, being entirely subordinated to the interests of the 

Soviet Union. Relation deterioration between Moscow and Belgrade due to Tito's refusal to go along 

the Soviet political model of government took a heavy toll on the bilateral relations between Romania 

and Yugoslavia. The tension in the relations between Romania and Yugoslavia in the years 1948-1954 

was not caused by aggressive acts, but was the result of regional configurations, based on the 

directives of Moscow blaming the Yugoslav Communists' actions. 

 Keywords: spheres of influence, Cominform, Iron Curtain, titoism, bilateral relations 

 

 

 

 Relațiile dintre români și popoarele din fostul spațiu iugoslav – sârb, croat, 

sloven, macedonean, bosniac etc. - au constituit obiectul cercetărilor istorice atât la 

nord, cât și la sud de Dunăre. Proximitatea geografică, diversitatea și continuitatea  

interferențelor de natură materială, culturală, demografică, religioasă etc. dintre poporul 

român și popoarele iugoslave au preocupat nu doar pe istorici, ci și politologi, 

sociologi, economiști și alți cerceători din  domeniiile socio-umane, care au identificat 

numeroase și interesante puncte commune, dar și elemente originale într-un ansamblu 

relațional bilateral care începe în evul mediu timpuriu și continuă până astăzi. 

Preocupările noastre științifice pentru cercetarea unor evenimente și procese din istoria 

raporturilor româno-iugoslave este mai veche
1
.  Setul celor 30 de documente inedite 
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pe care îl aducem în circuitul istoriografic este o continuare a interesul crescut față de 

perioada contemporană din istoria raporturilor bilaterale româno-iugoslave, cu 

precădere asupra acțiunilor politico-diplomatice ale celor două state în primele decenii 

ale războiului rece. În acest interval de timp s-a consumat una dintre cele mai 

surprinzătoare dispute dintre statele comuniste , mai précis confruntarea politică și 

diplomatică dintre Moscova și Belgrad,  puternic mediatizată, atât de cele două state, 

cât și de adversarii sau susținătorii acestora. Starea conflictuală dintre Uniunea 

Sovietică și Iugoslavia comunistă a însemnat nu doar o polemic deosebit de agresivă, ci 

a fost însoțită de presiuni economice, politice, miltare și diplomatice execitate de 

Moscova direct, dar și prin acțiuni ale statelor satelite, vecine cu Iugoslavia: Albania, 

Bulgaria, România și Ungaria. 

 Documentele prezentate în anexe cuprind rapoarte, telegrame, diverse documente 

diplomatice, fiind selectate din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe din anul 1954, 

an care a înregistrat debutul procesului de normalizare a relațiilor bilaterale româno-

iugoslave.  

„Cortina de fier” care a despărţit Europa și comunitatea internațională în două 

lumi opuse s-a manifestat şi în interiorul lumii socialiste, situație care a surprins elita 

politică și opinia publică din lumea occidentală, dar și cea din țările intrate în sfera de 

influență a Moscovei. În perioada cuprinsă între  Conferința  de Pace de la Paris și 

moartea lui Stalin (1947-1953) în Europa s-au definit și conturat foarte clar sferele de 

influență, hegemonii care le controlau, statele captive din cadrul sferelor de control, 

blocurile politico-militare, economice și ideologice adverse. Aflat pe ”coridorul sanitar” 

dintre Vest și Est, statul român nu a făcut excepție de la această regulă. Drept urmare, 

România a fost abandonată de puterile occidentale în sfera de control a Uniunii 

Sovietice. Moscova a reușit să își impună controlul deplin asupra societății românești 

prin ocupație militară, prin intermediul consilierilor sovietici prezenți în toate 

instituțiile statului român și, nu în ultimul rând, prin obediența totală a liderilor politici 

de la București față de cerințele Moscovei. 

 Relațiile dintre România și Iugoslavia în primii ani postbelici au înregistrat o 

îmbunătățire, deși nu lipsită de anumite animozități și litigii. Istoria comună și 

interesele reciproce arătau fără îndoială că era o preocupare comună a celor două state 

pentru dezvoltarea legăturilor dintre ele. 

Pe de altă parte trebuie subliniat faptul că raporturile dintre statul iugoslav şi cel 

român s-au încadrat în ansamblul general în care a evoluat politica externă a României 

din perioada respectivă, fiind subordonată în întregime intereselor Uniunii Sovietice. În 

aceste condiții, autoritățile de la București au refuzat planul Marshall, iar Partidul 

Comunist Român a fost membru fondator al Biroului Informativ al Partidelor 

Comuniste şi Muncitoreşti, creat în septembrie 1947 (Cominform). Deteriorarea 

relațiilor dintre Moscova și Belgrad a avut consecințe asupra raporturilor bilaterale 

româno-iugoslave. Tensiunea din relațiile sovieto-iugoslave, degenerată într-o criză 

gravă a fost rezultatul refuzului autorităților comuniste de la Belgrad de a accepta 

ingerințele sovietice în problemele interne și a liniei independente promovată de 

guvernul iugoslav în problemele Balcanilor. Autoritățile de la București au susținut fără 

rezerve poziția Moscovei, politică care a dus la degradarea relațiilor dintre Iugoslavia și 

România. În fapt starea de tensiune din raporturile româno-iugoslave din perioada 

1948-1954, nu a fost generată de acte agresive sau de altă natură dintre cele două state 



 

şi popoare, ci a fost rezultatul unei configuraţii regionale, bazate pe directivele 

Moscovei de blamare a acţiunilor comuniştilor iugoslavi. Demn de subliniat este faptul 

că linia politică adoptată de liderii de la București nu a avut ecoul și sprijinul dorit în 

rândul opiniei publice interne românești. Un raport intern referitor la rezultatele 

acțiunilor organizate de partid împotriva activității ”bandei fasciste de la Belgrad” și a 

măsurilor luate la frontiera româno-iugoslavă, din anul 1950, prezentat într-o ședință a 

Biroului Informativ al PCR, se recunoștea că ”existau câteva lipsuri serioase” în 

activitatea desfășurată , situație care cerea o intensificare a ”muncii de lămurire în 

mase”, pentru crearea unei stări de spirit ostile față de statul iugoslav și politica sa în 

rândul populației  muncitoare din România
2
. Analiza documentului dezvăluie adevărata 

substanță a stării de tensiune dintre statele român și iugoslav, care în fapt era produsul 

propagandei oficiale, o stare conflictuală creată de politica impusă de Moscova și 

străină sentimentelor și preocupărilor celor două popoare vecine. Conducerea 

comunistă de la București și-a asumat atitudinea și comportamentul politic și 

diplomatic dictate de Moscova. Oficialitățile române și-au însușit în totalitate punctul 

de vedere al Moscovei în polemica declanșată împotriva Belgradului, au participat la 

condamnarea și izolarea internațională a statului vecin și au contribuit la deteriorarea 

gravă a raporturilor bilaterale româno- iugoslave.  

Noua abordare din politica externă promovată de  Moscova după moartea lui I. 

V. Stalin, a contribuit la îmbunătățirea climatului internațional. Schimbările din politica 

externă  sovietică, detensionarea progresivă a relațiilor dintre Moscova și Belgrad, au 

fost urmate cu fidelitate de celelalte state comuniste din Europa. În noile circumstanțe, 

autoritățile de la București au manifestat flexibilitate și dorința de a restabili relații 

normale cu statul iugoslav vecin.  Documentele din anexă sunt ilustrative pentru a 

înțelege atmosfera timpului. Ele constituie mărturii documentare referitoare la perioada 

ce a urmat după desființarea Cominformului și arată dezghețul treptat ce s-a petrecut în 

relațiile dintre București și Belgrad pe parcursul anului 1954. Revenirea la normalitate 

în relațiile bilaterale s-a făcut greu. Dezghețul nu s-a produs dintr-o dată pentru că se 

acumulaseră multe evenimente și fapte care au marcat profund raporturile dintre cele 

două state vecine: o multitudine de incidente de frontieră, dislocări de etnici sârbi în 

România și de etnici români în Iugoslavia, persecuții, discriminări, acuze de spionaj, 

suspiciunea reciprocă privind inițierea unor activități subversive etc. De astfel, pe tema 

condițiilor de existență a minorităților (iugoslavă în România și română în Iugoslavia) 

au avut loc, încă de la începutul anului 1954, mai multe convorbiri politico-diplomatice 

între București și Belgrad. Tema respectivă a fost considerată de către conducerile celor 

două țări o problemă esențială în cadrulul procesului de normalizare a raporturilor 

bilaterale. (Anexa 1). Revenirea la o stare de bună vecinătate presupunea soluționarea 

multor probleme apărute în perioada anilor 1948-1953. Și dacă tărâmul politic se 

dovedea a fi mai arid, cel economic a părut să fie mult mai dinamic, mai ușor de 

abordat și mai prietenos în efortul comun de normalizare a raporturilor bilaterale.  O 

dovadă concretă a constituit-o propunerea României pentru ”încheierea unei convenții 
                                                           
2
 Arhiva Națională Istorică Centrală, fond C.C. al P.C.R., Cancelarie, dosar 132/1950, pp 2-3 (Raport 

susţinut în cadrul şedinţei  Biroului Informativ al P.C.R., privind rezultatele acţiunilor organizate de 

partid împotriva „bandei titoiste de spioni şi asasini”, care îşi desfăşoară activitatea în R.P.R. şi 

măsurile luate la frontieraromâno-iugoslave.  româno-iugoslavă.) 

 



 

feroviare de frontieră între cele două țări” , pentru care într-un ”timp apropiat să se facă 

schimbul de proiecte, urmând ca, după aceea, să se stabilească de comun acord data și 

locul întrunirii celor două părți pentru definitivarea convenției”. (Anexa 3). 

Deschiderea produsă de negocierile pentru încheierea convenției referitoare la 

traficul feroviar de frontieră , a creat cadrul optim în care partea română a ridicat și 

problema schimbului de avioane ajunse în cele două state în perioada 1948-1953. Era 

vorba despre 4 avioane românești în Iugoslavia și 2 avioane iugoslave în România, 

capturate de autoritățile de Belgrad și București în urma unor acte de dezertare a 

piloților acestor aeronave
3
. Ambele chestiuni și-au găsit rezolvarea către sfârșitul lunii 

iunie și prima jumătate a lunii iulie 1954. (Anexa 7). 

Demn de subliniat este faptul că partea iugoslavă a anunțat că din proprie 

inițiativă, fără să fi existat o cerere a autorităților de la București în acest sens, va 

susține admiterea României în UNESCO. Autoritățile de Belgrad considerau ”ca 

îndreptățită, cererea ca țara noastră să capete calitatea de membru a acestei organizații 

internaționale” comunica la București ambasadorul român de la Belgrad. (Anexa  14). 

Procesul de normalizare nu a decurs ușor, fiind înregistrate  și în anul 1954 o 

serie de piedici, care erau sechele ale resentimentelor și lipsei de încredere reciproce 

acumulate din anii 1948-1953. Atacurile în presă, șicanarea diplomaților, ritmul greoi al 

unor negocieri, s-au regăsit și în anul 1954, însă cu o intensitate și frecvență mult 

scăzută. Efortul autorităților de la București și Belgrad pentru depășire a sechelelor 

trecutului apropiat era evident. Așa se explică că la 26 iulie 1954, minnistrul de externe 

al României , Grigore Preoteasa, a ținut să-l informeze oficial pe însărcinatul cu afaceri 

al Iugoslaviei la București că ”guvernul român a luat măsuri pentru înlăturarea unor 

anumitor acțiuni nenormale ale unor funcționari români față de diplomații iugoslavi și a 

exprimat regretul pentru cele întâmplate”, manifestându-și , cu același prilej ”speranța 

că și guvernul iugoslav va lua în Iugoslavia măsurile necesare pentru eradicarea 

acțiunilor de discriminare întreprinse față de diplomații români la Belgrad”. (Anexa  

21) 

În același spirit de normalizare a raporturilor de bună vecinătate, la 4 august 1954 

a avut loc la Belgrad ceremonia de semnare a convenției feroviare dintre România și 

Iugoslavia. La sfârșitul lunii august 1954, Iugoslavia, în calitate de țară gazdă, a adresat 

României, invitația  de a fi prezentă printr-o delegație guvernamentală la Congresul 

mondial pentru protecția copilului ce urma să își desfășoare lucrările la Belgrad  între 

30 august și 4 septembrie 1954. (Anexa 24). 

Un faptul edificator privind evoluția pozitivă a raporturilor bilaterale româno-

iugoslave l-a reprezentat solicitarea făcută la sfârșitul lunii septembrie 1954 de către 

diplomatul Nicolae Guină, pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare în calitate de 

ambasador al României la Belgrad.  

O dată cu normalizarea relațiilor la nivel politic și diplomatic, au putut fi 

abordate  și alte chestiuni  de interes reciproc de natură economică, umanitară, culturală 

etc., de amplificare a colaborării, așa cum reiese din dintr-o informare referitoare la 

audiența acordată de Gheorghe Gheorghiu Dej ambasadorului iugoslav la București, 

Vuisnovici  la 14 noiembrie 1954. (Anexa 28) 

                                                           
3
 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond Iugoslavia, Problema 200, nepaginat 



 

Documentele pe care le-am introdus în anexe păstrează în substanța lor imaginea 

faptelor, proceselor și acțiunilor umane așa cum le-au perceput și trăit oamenii din cele 

două societăți pentru un timp istoric tensionat, dominat de relaţii atipice între două 

popoare vecine, care, cu mici excepţii, în istoria lor multiseculară acestea nu au avut 

conflicte şi războaie pentru a-şi reglementa problemele de interes reciproc . 

ANEXA 1 

Strict Secret! 

 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ 

din 2101.1954 

Expeditor MAE  

Destinatar Ambasada  României la Belgrad 

Pentru informarea Dvs. 

La 14 Ianuarie însărcinatul cu afaceri al Jugoslaviei la cererea lui a fost primit în 

audienţă de tov. Preoteasa. El a ridicat problema cetăţenilor iugoslavi care doresc să 

plece din RPR şi a prezentat un aide-memoire în legătură cu această chestiune. 

Tov. Preoteasa a arătat că ne vom interesa de aceste cazuri şi vom comunica 

răspunsul nostru. Apoi Topaloski arătând că vorbeşte neoficial a spus că a fost mirat 

când a aflat de declaraţia însărcinatului cu afaceri al RPR la Belgrad care a spus că dacă 

guvernul RPR ar numi un ambasador la Belgrad, el va scrie ca acesta să nu fie trimis 

deoarece nu are unde să-l găzduiască, în afară de garaj sau bucătărie. 

Tov. Preoteasa a răspuns că nu are cunoştinţă de o asemenea declaraţie, că ştie că 

discuţia s-a referit la ataşatul militar şi la situaţia actuală de locuinţe şi că trebuie să fie 

o neînţelegere. 

Topalski a arătat că şi ambasada jugoslavă la Bucureşti are condiţii proaste de 

găzduire dar nu se gândeşte să pună problema în acest fel, cu atât mai mult când e vorba 

de normalizarea raporturilor dintre cele două state. Tovarăşul Preoteasa a răspuns că, 

dacă e vorba după cum spune Topaloski de normalizare, atunci desigur că problema nu 

se pune aşa. 

 

(ss)Bălănescu 

Nr. 101522 

  

ANEXA 2 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ 

din 15.02.1954 

 

ExpeditorAmbasada României la Belgrad  

Destinatar MAE 

Borba din 14 şi 15 februarie publică două articole împotriva R.P.R.ului. Primul 

cu titlul  Nou1 curs în Romînia  comentează în mod titoist unele măsuri de politică 

economică. Al doilea cu titlul Situaţia grea a cetăţenilor iug[oslavi] în Romînia are 3 

capitole: În lagăr, Fără mijloace de trai şi În închisoare fără judecată. În articole se 



 

dau multe nume de iugoslavi. Se pomeneşte despre Medici, (fost funcţionar al 

Ambasadei iug[oslave] din Bucureşti care şi-a ispăşit pedeapsa şi nu este eliberat). Se 

spune că iug[oslavii] au intervenit pe cale diplomatică dar că n-au primit rezultat pînă 

acum. Suntem acuzaţi că „nu respectăm dreptul internaţional” şi vrem să fim primiţi în 

O.N.U. În ultima lună atacurile în presa iug[oslavă] s-au înteţit. Împotriva noastră au 

publicat patru articole directe, pe tema sovromurilor a „plecării specialiştilor sovietici” 

etc. 

 

(ss)MUNTEANU 

Nr. 27 

 

  

 

ANEXA 3 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ 

din 05.05.1954 

 

Expeditor MAE  

Destinatar Ambasada României la Belgrad 

1. Faceţi o vizită directorului Milatovici la M.A.E. şi comunicaţi verbal 

următoarele: 

În chestiunea restabilirii traficului feroviar între R.P.R. şi Iugoslavia, linia 

Bucureşti-Belgrad, propunem încheierea unei convenţii feroviare de frontieră între cele 

două ţări. Dacă partea iugoslavă este de acord cu aceasta, propunem ca într-un timp 

apropiat să se facă schimb de proecte, urmînd ca după aceea să se stabilească de comun 

acord data şi locul întrunirii delegaţilor celor două părţi pentru definitivarea convenţiei. 

2. Ridicaţi chestiunea schimbului de avioane, în care s-a căzut de acord şi deşi 

noi am cerut de mai mult timp viza pentru comisia noastră, această viză n-a fost 

acordată. Cereţi să se rezolve cât mai grabnic această chestiune. 

3. Comunicaţi-ne imediat cum a decurs convorbirea şi ce răspuns aţi primit. 

 

 

(ss) Bălănescu 

 Nr.2982 

 

ANEXA 4 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ 

 

Expeditor MAE  

Destinatar Ambasada României la Belgrad 

Cu prilejui celei de a 10-a aniversări a eliberării ţării noastre propunem să 

organizaţi o recepţie la care vor fi invitaţi: 

- Întregul personal diplomatic al misiunilor prietene; 

- Şefii misiunilor ţărilor capitaliste şi principalii lor colaboratori; 



 

- Nu vor fi invitaţi reprezentanţii Germaniei Occidentale şi Japoniei; cît priveşte 

Venezuela sfătuiţi-vă cu prietenii; 

- În privinţa invitării şefului statului conformaţi-vă protocolului existent în 

Jugoslavia şi veţi cere sfatul prietenilor. 

- Vor mai fi invitaţi principalii membri ai guvernului jugoslav; 

- De la M.A.S.: ministrul, subsecretarii de stat, directorul direcţiei politice, 

directorul protocolului, şefu serviciului care se ocupă cu RPR şi alte persoane dela 

M.A.S. cu care ambasada are legătură; 

- Ziariştii prieteni, cei dela marile agenţii de presă burgheze şi dela ziarele 

burgheze iugoslave care ne interesează. În ce priveşte invitarea altor personalităţi 

iugoslave sfătuiţi-vă cu prietenii cei mai buni. Organizarea recepţiei de 23 August 

trebue să se desfăşoare într-un spirit de strictă economie şi cheltuielile să nu întreacă 

cele făcute cu aceiaşi ocazie în 1953. 

 

(ss) Bălănescu 

Nr. 4636 

  

ANEXA 5 

 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 15.05.1954 

  

 

Expeditor Ambasada României la Belgrad  

Destinatar MAE 

Azi am fost invitat la M.A.E. Iugoslav. Consilierul Tabor mi-a spus că: ca urmare 

a propuneri noastre de restabilirea traficului feroviar, guvernul iugoslav este de acord 

cu guvernul RPR de a se efectua convorbirea restabilirii traficului şi de a încheia în 

acest scop o convenţie. 

Iugoslavi propun ca în vederea reglării problemelor de interes reciproc cele două 

delegaţii să se reunească la Belgrad la 5 iulie a.c. Mi-a fost înmînată nota Nr.47102/54 

cu acelaşi conţinut. Nu se pomeneşte nimic în legătură cu schimbul de proiecte: 

2- I-am spus lui Tabor că Girici mi-a promis rezolvarea urgentă a vizelor pentru 

comisia de preluare a avioanelor. M-a asigurat că în cîteva zile vor rezolva problema şi 

vor da răspuns. 

 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 81 

 

 

ANEXA 6 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 12.06.1954 

  



 

Expeditor Ambasada României la Belgrad  

Destinatar MAE 

Astăzi am anunţat MAE-u1 Iug[oslav] despre consimţământul nostru pentru 

ţinerea convorbirilor la Belgrad. În chestiunea avioanelor, Tabor mi-a spus că ambasada 

iug[oslavă] din Bucureşti a primit dispoziţe să elibereze vizele pentru comisie. 

Avioanele vor fi gata pentru predare pe aeroportul Zemun (Belgrad) la 22 iunie a. 

c. se pare că avionul reactiv este în stare de zbor, iar celelalte nu. (Aşa s-a exprimat 

Tabor). 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 85 

  

 

ANEXA 7 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 24 06.1954 

 

 

Expeditor MAE  

Destinatar Ambasada României la Belgrad 

Urmare la telegrama noastră nr. 4122: 

Veţi aştepta delegaţia noastră la gară. Comunicaţi la M.A.E. iugoslav că comisia 

română pentru preluarea avioanelor doreşte să-şi înceapă activitatea luni 28 iunie şi 

cereţi să vi se comunice ce trebuie făcut pentru aceasta. Vă informăm că tovarăşii 

Năstase, şeful comisiei noastre, şi Georgescu au primit instrucţiuni de la noi asupra 

atitudinii ce trebuie s-o aibă. Comisia se va sfătui cu dv. asupra activităţii şi 

problemelor ce se vor ridica şi ne veţi ţine permanent la curent telegrafic. Delegaţii 

noştri vor căuta să asigure cu iugoslavii o atmosferă de lucru şi să rezolve fără 

complicaţii problemele. Ei vor proceda cu tact şi cu calm. Dacă va fi cazul vor putea să 

răspundă la invitaţii la masă şi să invite la rîndul lor. Găzduiţi comisia la ambasadă. 

Tov. Năstase vă va informa asupra modalităţilor practice de lucru. Daţi tot ajutorul 

necesar. 

(ss) Bălănescu  

Nr. 4134 

 

ANEXA 8 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 28.06.1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad  

Destinatar MAE 

Azi dimineaţă ne-am întîlnit cu comisia iugoslavă la aeroport. Din comisia 

iugoslavă fac parte Hagi Pavlovici şi patru ofiţeri de aviaţie. Am mers să vedem 

avioanele. Am cercetat trei ore liniştit. Ei nu s-au amestecat. Ei au făcut următoarele 

menţiuni: 



 

Messerschmidturile sînt fier vechi, Heinkelul a fost supraturat o oră cînd a venit, 

iar Jak 23 este bun dar nu îşi iau răspunderea pentru zbor pînă în ţară. La fiecare lună au 

pornit motoarele la Messerschmidturi şi Heinkel pentru a le conserva. Paraşutele şi 

căştile de zbor găsesc la aeroport. Constatările noastre: 1. Jak 23 (Ryac. Dul) aparate de 

bord complecte, în stare de funcţionare. Trenul de aterisaj şi roata din faţă bune. 

Avionul a aterizat condiţiuni normale (ei spun că a intrat în porumbişte, dar noi nu 

credem). Combustibil nu este. Au luat muniţia. 2. La Heinkel aparatele de bord 

[sunt]complecte. Trenul de aterisaj şi roata din spate bune, însă lipseşte lichidul din 

amortizoarele roţii stîngi. Lipsesc două butelii de aer. 

Continuă cu telegrama Nr.105. 

(ss) MUNTEANU  

Nr. 104 

  

 

ANEXA 9 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 28.06.1954 

  

Expeditor MAE  

Destinatar Ambasada României la Belgrad 

1. Vă informăm că iugoslavii au văzut la noi cele două avioane. Vor să le ia şi au 

cerut să le transportăm cu camioanele pînă la graniţa iugoslavă la punctul Vîrseţ. Noi 

am acceptat. Probabil mîine se va proceda la transportarea lor. Delegaţii iugoslavi vor 

merge şi ei cu aceleaşi camioane. 

2. Cu privire la telegrama dv. 104 şi 105: 

Suntem de părere ca să nu transportaţi nici unul din avioanele noastre pe calea 

aerului. Rugaţi ca avioanele să fie transportate cu camioanele pînă la graniţa română la 

punctul Stamora Moraviţa. Cereţi viză şi dv. prin Vîrseţ şi însoţiţi avioanele. Dacă nu 

cad de acord, transportaţi cu trenul. 

(ss)Bălănescu  

Nr. 4208 

  

 

ANEXA 10 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 13.07.1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad  

Destinatar MAE 

Proiectul nou iug[oslav] conţine aceleaşi principii ca primul proiect. Ei cer ca 

remorcarea trenurilor să se facă de partea iug[oslavă] în mod permanent pe una din linii 

şi de către partea noastră pe cealaltă. Aceasta înseamnă ca să avem două staţii de 

transmitere permanente (Jimbolia şi Vîrşeţ) în care se va face predarea şi primire 

trenurilor. Aceste staţii nu vor avea caracter de staţii comune deoarece serviciul vamal 



 

şi grăniceresc se va face pe teritoriul fiecărui stat în parte. Prin sistemul de tracţiune 

alternativă pe aceiaşi linie, jugoslavii ar urma, pentru compensarea tracţiunii, să facă 

remorcarea timp de 9 luni în fiecare an pînă la staţiile Jimbolia şi Stamora.Noi 

intenţionăm să propunem ca pe teritoriul iug[oslav] să fie considerate staţii de 

transmitere Banatsko Selo, respectiv Vatin, iar remorcarea să se facă de C.F.R. 

permanent pînă la Banatsko Selo pe linia Jimbolia şi Dejdz pînă la Stamora. Aceasta ar 

duce la compensarea în natură a tracţiunii. 

Continuă cu telegrama Nr. 131. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 130 

 

  

ANEXA 11 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 13.07.1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

Sistemul acesta ne este mai favorabil deorece atât noi cât şi ei am parcurge numai 

cîte 3 km. pe teritoriul celeilalte părţi. Dacă nu acceptă nici această variantă, vom 

accepta ca remorcarea să se facă permanent de C.F.R. pînă la Vîrşeţ iar de JDZ pînă la 

Jimbolia. Vă rugăm să ne comunicaţi urgent părerea dv. în problema personalului 

permanent jugoslav. Au trecut în noul proiect, textul din proiectul iniţial. În şedinţa din 

12 iulie, iugoslavii au arătat că dacă nu vom putea cădea de acord asupra reprezentanţei 

permanente, acest text va cădea. De aici deducem că în chestiunea aceasta vor ceda. 

Intenţionăm să cerem scoaterea completă a acestui text din proiect. Despre trecerea 

frontierei am discutat principiile şi fiecare parte şi-a argumentat poziţia. Noi am cerut şi 

argumentat ca tot personalul să treacă frontiera pe bază de permise de trecere vizate. 

Iugoslavii au promis că pe baza discuţiilor să prezinte un nou text în această problemă. 

Nu l-au prezentat încă. 

Continuă cu telegrama nr. 132. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 131 

  

 

ANEXA 12 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 13.07.1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

Iug[oslavii] şi-au dat părerea ca actul pe care îl vom încheia să se denumească 

acord, să aibă caracter guvernamental şi să conţină chestiunile principale, problemele 



 

cu caracter tehnic feroviar din convenţie şi din regulamentul tehnic  să fie trecute într-

un acord separat încheiat între cele două administrații feroviare. 

Avem intenţia să acceptăm aceasta dar vom insista ca problemele tehnice să fie 

trecute în anexă la acest acord şi nu ca act separat. În problema aceasta argumentele lor 

au fost că acordul cuprinde şi probleme vamale, de securitate, fitosanitar şi altele, care 

nu au un caracter feroviar şi deci trebuiesc reglementate între guverne. 

În privinţa ritmului lucrărilor credem că a fost destul de încet şi aceasta se 

datoreşte faptului că iug[oslavii] au cerut pentru fiecare problemă timp pentru studiu şi 

pentru a putea prezenta eventual o nouă formulare. 

Continuă cu telegrama nr. 133. 

 (ss) MUNTEANU 

 Nr. 132 

  

 

ANEXA 13 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 13.07.1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

Vom insista ca până la sfârşitul acestei săptămîni să terminăm discuţia punct cu 

punct a proiectului în aşa fel ca pînă la mijlocul săptămînii viitoare să terminăm şi 

redactarea definitivă pentru a semna convenţia. 

 (ss) MUNTEANU 

Nr. 133 

  

 

ANEXA 14  

Serviciul 4 Secretariat 

Nr. 107519 

Strict Confidenţial 

NOTĂ DE SERVICIU 

din 15 iulie 1954 

Dir. III. 

Ambasada noastră din Belgrad transmite următoarele: 

De la delegaţia noastră feroviară din Belgrad. 

Cu ocazia vizitei făcute la directorul general al căilor ferate iugoslave la invitaţia 

lui, acesta s-a pronunţat de mai multe ori în favoarea normalizării relaţiilor dintre ţările 

noastre şi şi-a exprimat speranţa că legăturile prin sine vor duce la prietenia popoarelor 

noastre. 

În pauza şedinţei de azi delegatul M.A.E. iugoslav fără să fi fost întrebat ne-a 

comunicat că delegaţia iugoslavă va susţine cererea R.P.R. de a fi primită în UNESCO. 

La orele 22 radio Belgrad a confirmat cele spuse de el. 

Şef de serviciu 

/ss/ 



 

 

ANEXA 15 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 17 iulie 1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

În ziarele de astăzi se publică articole şi comentarii asupra „provocaţiilor anti 

iugoslave a poliţiei” române. În „Borba” o caricatură înfăţişează pe Topaloski 

protestând la un om gras. Omul îi răspunde, arătând spre două maşini din care ies 

pistoale şi mitraliere şi pe care scrie „securitate” – „nu putem noi să răspundem pentru 

aceste elemente bete, iresponsabile”. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 147 

  

 

ANEXA 16  

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 18 iulie 1954 

  

Expeditor Ambasada româniei la Belgrad 

Destinatar M.A.E. 

Purtarea u.d.b.-iștilor este provocatoare. Au făcut încercări de tamponare a 

maşinii ambasadei. Pe stradă se lovesc provocator de noi. Au intrat după soţiile noastre 

la croitoreasă. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 148 

  

 

ANEXA 17 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 19 iulie 1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

La 18 şi 19 iulie urmărirea a continuat şi au avut loc provocări. Cele patru maşini 

ale UDB-ei şi agenţii stau mai departe deschis în faţa ambasadei. 

La 17 iulie ora 21 în timp ce maşina noastră se apropia de clădirea ambasadei şi 

trebuia să intre pe pasarelă ca să intre în garaj, maşina UDB-ei Nr.5843 a blocat 

trecerea şi numai urcîndu-ne pe trotuar am putut evita accidentul. 

La 18 iulie ora 7, Dumitraşcu, Coteanu şi soţia lui Lazăr au condus la gară pe 

Lazăr şi Mititelu. Au fost urmăriţi la gară de maşinile 5843 şi 2485. Agenţii au coborât 

din maşini şi au început să se „plimbe” împrejurul tovarăşilor, frecîndu-se de ei 



 

intenţionat. Unul dintre agenţi s-a frecat (ciocnit) obraznic de mai multe ori de tovarăşa 

Lazăr. La întoarcerea spre ambasadă la ora 8,30 minute maşina UDB-ei 5843 a mers în 

permanent paralel cu maşina noastră, apropiindu-se la cîţiva centimetri a doua maşină 

era la un metru în spatele maşini noastre. Continuă cu telegram  Nr. 153. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 152 

  

 

ANEXA 18 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 20 iulie 1954 

  

Expeditor Ambasada României la  Belgrad 

Destinatar MAE 

1. Deoarece azi până la ora 11 şi 30 minute nu primisem telefon aşa cum era 

vorba, am chemat la telefon de la ambasadă pe preşedintele iug[oslav]; s-a răspuns că e 

la şedinţă. La ora 12 şi 30 minute preşedintele a telefonat scuzîndu-se şi a stabilit pentru 

21 iulie ora l0 şedinţa următoare. 

2. Urmărirea continuă în acelaşi mod. N-au mai încercat accidente de maşină. 

Astăzi ora 9, Munteanu, Dumitraşcu şi Coteanu am fost la doctorul Nestorovici, din str. 

Proleterschi Brigada Nr.60. După ei au intrat 3 agenţi coborâţi din maşinile cu nr.2490 

și 2520 şi s-au aşezat în sala de aşteptare. Doctorul i-a invitat să intre la cabinet însă ei 

au refuzat obraznic. La insistenţele doctorului ei i-au retezat-o scurt spunându-i că vor 

aştepta si să „lase comentarile”. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 157 

  

 

ANEXA 19 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 20 iulie 1954 

  

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

Ziarul „Magiarszo” din 19 iulie publica un reportaj despre întoarcerea celor două 

fete din R.P.R. Titlul: „Înainte de toate recunoştinţa preşedintelui Tito”. Subtitlul: „S-au 

întors acasă cele două fetiţe din Zenta răpite de informbiroiştii români”. Articolul e plin 

de calomnii despre „suferinţele îndurate” împrejurările „răpirii” după ce s-au rătăcit pe 

teritoriul românesc şi lupta pentru reîntoarcere. Întreprinderea „Filmski Novosti” a 

turnat un film documentar despre sosirea lor acasă, care va fi prezentat în curând. Cred 

că despre aceasta vom mai auzi mult timp. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 158 



 

  

 

ANEXA 20  

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

in 24 iulie 1954 

 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

În şedinţa din 24 iulie am căzut de acord în principiu asupra convenţiei, afară de 

preambul şi a dispoziţiei finale. Am comunicat acceptul ca acordul nostru ca convenţie 

să aibă caracter guvernamental. 

Iug[oslavii] vor ca preambulul să aibă ideea următoare: „cele două guverne 

pătrunse de dorinţa de a restabili relaţiile feroviare între cele 2 ţări au convenit: 

„urmează ca până luni 26 iulie să prezentăm un text pentru preambul şi un text pentru 

art 22 dispoziţii finale. Noi vrem să prezentăm ca preambul următorul: „Guvernele RPR 

şi RPFI, pătrunse de dorinţa de a normaliza relaţiile feroviare etc.”. 

Pentru art 22., întrucât iug[oslavii] au acceptat ca regulamentul tehnic să fie o 

anexă a convenţiei, vom propune introducerea aliniatelor 2 şi 3 ale paragrafului 53 din 

proectul nostru, precum şi paragraful 55, completat în sensul că anexele convenţiei vor 

putea fi modificate prin înţelegere între cele 2 administraţii. Continuă cu telegrama nr. 

167. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 166 

  

 

ANEXA 21 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ 

 din 26 iulie 1954 

  

Expeditor Ambasada României la MAE 

Destinatar Ambasada Belgrad 

Pentru informarea dv. vă comunicăm: 

La 26 iulie Topaloski a fost chemat de tov. Preoteasa care i-a comunicat, în 

legătură cu problemele ridicate de Topaloski în conversaţia anterioară, că guvernul 

român a luat măsuri pentru înlăturarea anumitor acţiuni nenormale ale unor funcţionari 

români faţă de diplomaţii jugoslavi şi a exprimat regretul pentru cele întîmplate. Tov. 

Preoteasa a atras apoi atenţia asupra acţiunilor de discriminare întreprinse  faţă de 

diplomaţii români la Belgrad şi a exprimat speranţa că guvernul iugoslav va lua în 

Iugoslavia măsurile necesare pentru încetarea lor. Tov. Preoteasa a exprimat dorinţa 

noastră ca înţelegerile survenite să fie rezolvate într-un spirit de bună vecinătate. 

(ss) Bogdan 

Nr 5112 

  



 

ANEXA 22 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 4 august 1954 

  

Expeditor: Ambasada României la Belgrad 

Destinatar: MAE 

Azi la ora 14 s-a semnat convenţia în localul Direcţiei Generale a Căilor Ferate 

Iug[oslave]. Semnarea a fost făcută de către cei doi şefi ai delegaţiilor în prezenţa 

celorlalţi membri (iugoslavul se numeşte Marjo Iliadita, director în – jz. Apoi au fost 

chemaţi la dir. general care, în cuvântarea sa, a exprimat dorinţa ca convenţia să 

formeze baza unui trafic intens de călători şi mărfuri direct şi tranzitar. Pentru seara la 

ora 17 am invitat delegaţia iug[oslavă] la masă. De asemeni vor participa Ciurici, 

ministru, supleant al directorului politic şi Beleanschi, supleantul de la dir[ecția] 

protocolului. 

Sfătuindu-mă cu sovietici voi ţine un mic toast exprimând satisfacţia ambasadei 

pentru semnarea convenţiei, certitudinea că acest act contribuie la normalizarea 

relaţiilor şi că el concretizează dorinţa ambelor părţi pentru normalizare. Voi închina 

toastul şi pentru normalizarea pe mai departe a relaţiilor şi pentru feroviari. 

(ss) MUNTEANU 

Nr. 177 

  

ANEXA 23 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

in 28 august 1954 

  

Expeditor MAE 

Destinatar Ambasada României la Belgrad 

Guvernul iugoslav a invitat guv[ernul] român la congresul mondial pentru 

protecţia copilului care va avea loc la Zagreb între 30 aug[ust] şi 4 sept[embrie]. 

Congresul este organizat de Uniunea Inter[națională] pentru protecţia copilului 

cu sediul la Geneva, în colaborare cu Consiliul asociaţiilor pentru protecţia copilului 

din  Iugoslavia, Belgrad,  str. 1 Mai,  nr. 34. 

Din RPR vor participa la congres tovarăşii: profesor Constantin Ionescu Bu-jor, 

director general în Ministerul Învăţămîntului, şeful delegaţiei şi director Natalia Scurtu, 

director în Ministerul Sănătăţii. 

Luaţi legătură imediat cu Comitetul de Organizare al Congresului, anuntaţi 

participarea RPR şi numele delegaţilor, faceţi toate formalităţile necesare pentru 

înscrierea lor la Congres şi reţineţi, prin intermediul agenţiei de turism din Zagreb, 

Zrinjevac Br. 18, 2 camere cu pensiune completă la hotel categoria a. 

Tovarăşii sosesc la Belgrad duminică, 29 august seara venind din Sofia cu trenul 

şi continuă cu acelaşi tren călătoria la Zagreb. 

Aşteptaţi la gară şi puneţi la dispoziţia delegaţiei sumele necesare. 

Delegaţi un membru al ambasadei care să însoţească delegaţia la Zagreb. 

Tovarăşul de la ambasadă va rămîne acolo cât va fi necesar. 



 

 

MIN[ISTERUL DE] EXTERNE 

Nr. 6288 

  

 

ANEXA 24 

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 30 septembrie 1954 

  

Expeditor M.A.E. 

Destinatar Ambasada României la Belgrad 

Tovarăşului Guină. 

Vă rugăm să vă prezentaţi imediat în audienţă la ministrul Afacerilor Externe sau 

dacă lipseşte la locţiitorul ministrului şi să faceţi următoarea comunicare verbală: 

„Sunt însărcinat din partea guvernului R.P.R. să transmit guvernului R.P.F. 

Iugoslave dorinţa guvernului Româ de a relua relaţii comerciale între cele două ţări. În 

acest scop propunem ca o delegaţie română să se întîlnească cu o delegaţie iugoslavă 

pentru a duce tratative în vederea încheierii unui acord comercial. 

Dacă în principiu sunteţi de accord, locul şi data ar urma să se stabilească 

ulterior.Cît priveşte partea română, ea este dispusă să se întîlnească fie la Bucureşti, fie 

la Belgrad. După ce aţi făcut comunicarea raportaţi imediat. 

 

(ss) Bughici 

Nr. 7394 

  

 

ANEXA 25 

Strict Secret! 

 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 2 octombrie 1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

În legătură cu reluarea relaţiilor comerciale, Bebler, locţiitorul lui Popovici mi-a 

dat următorul răspuns: Ne bucură faptul că s-a ajuns şi la reluarea relaţiilor comerciale 

între statele noastre. Suntem de accord, însă în ceeace priveşte data şi locul vă rog să-mi 

permiteţi o întȃrziere de cîteva zile, pentru a discuta cu cei care se ocupă cu aceste 

probleme. Peste cȃteva zile voi fi invitat la MAE pentru a-mi reda răspunsul asupra 

datei şi locului unde să se întîlnească cele două delegaţii. 

(ss) Guină 

Nr. 226 

  

ANEXA 26  

Strict Secret! 



 

 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 2 octombrie 1954 

  

Expeditor Ambasada României la Belgrad 

Destinatar MAE 

Cu ocazia audienţei la Bebler mi-a spus următoarele probleme: 

1. Acum cȃnd s-au normalizat relaţiile dintre RPR şi RPFI e cazul ca să fie 

rezolvate şi cererile de repatriere (vize de ieşire) a unor cetăţeni iugoslavi aflaţi pe 

teritoriu R.P.R. mi-a dat 3 cazuri Gheorghiev Schistoian - Ğavrilovici Alexandru - 

Mitrovici Duşan care au murit pînă să li se acorde viza de ieşire din R.P.R. 

2. În urma revoluţiei din Grecia au avut loc emigrări în masă atît în R.P.F.I. cȃt şi 

în R.P.R. În această situaţie unele famili s-au despărţit în două, părinţii sunt în 

Iugoslavia, iar copiii în R.P.R. sau invers. Propune să se dea posibilitate de reȃntregire a 

familiilor acolo unde este cazul. Am dat următorul răspuns: Nu cunosc aceste probleme, 

deoarece pȃnă în prezent am fost ocupat cu vizitele protocolare, dar că pe viitor voi 

căuta să mă informez. Părerea mea este următoarea: să se acorde vize de ieşire din 

R.P.R. cetăţenilor iugoslavi în afara unor cazuri excepţionale. 

Continuă cu telegrama nr. 228. 

(ss) Guină 

Nr. 227 

  

 

ANEXA 27  

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 13 noiembrie 1954 

  

Expeditor: M.A.E. 

Destinatar: Ambasada României la Belgrad 

Referitor la telegrama dv. nr. 249: 

Comunicaţi la MAE iugoslav, lui Tabor care a pus problema că sîntem de acord 

ca comisia mixtă pentru cercetarea incidentelor de frontieră să se întrunească. În ceea ce 

priveşte data întruntrii, noi preferăm al doilea termen propus de iugoslavi, adică data de 

2 decembrie, locul întîlnirii să fie Belgrad. 

Preşedintele părţii romîne va fi tov. Bogdan Cornel, director adjunct în MAE. 

Spuneţi-i de asemeni, că dacă au de propus vreo ordine de zi, îl rugaţi să v-o comunice 

pentru a o transmite la Bucureşti. Pentru informarea dv. personală vă comunicăm că din 

Acordul iugoslavo-român pentru cercetarea incidentelor de frontieră nu reiese că 

comisia mixtă trebuie să se întâlnească aşa cum au comunicat iugoslavii. Noi însă, 

neavând nimic împotrivă, am acceptat şi nu avem intenţia să le atragem atenţia că 

acordul nostru nu prevede această întrunire. Ne-am gîndit însă că, dacă iugoslavii nu au 

convocat intenţionat comisia, ar putea să fie o confuzie datorită faptului că în acordurile 

similare dintre Iugoslavia, Bulgaria şi Ungaria există prevederea întrunirii obligatorii a 

comisiei la anumite termene.Citiţi şi dv. acordul nostru. În cazul că propunerea noastră 

este exactă şi că iugoslavii îşi vor da seama şi vă atrag atenţia, ne veţi comunica. 



 

      (ss) Bălănescu 

      Nr. 4848 

  

 

ANEXA 28  

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 14 noiembrie 1954 

  

Expeditor: M.A.E.  

Destinatar: Ambasada României la Belgrad 

Pentru informarea dv. vă comunicăm următoarele în legătură cu audienţa 

ambasadorului Vuisnovici la tovarăşul Gheorghiu Dej: 

1. Audienţa a durat 2 ore, arătîndu-se interes şi atenţie faţă de ambasador şi 

Iugoslavia. Ambasadorul a fost impresionat şi a manifestat mulţumirea sa. Ulterior el a 

apreciat discuţia ca având un caracter deschis şi ca folositoare pentru dezvoltarea de 

relaţii bune româno-iugoslave. 

2. Subiectul discutat cel mai mult a fost în legătură cu regimul minorităţii 

iugoslave din Banat ridicată de Vuisnovici, în sensul că este informat că mii de sârbi 

rămîn şi astăzi „deportaţi” în Bărăgan şi că rezolvarea problemei lor ar produce un efect 

bun asupra celor din Jugoslavia. El a afirmat că situaţia românilor din Voevodina e 

foarte bună şi că dl. ambasador Guină să viziteze localităţile locuite de români şi să se 

convingă personal.  

La aceasta tov. Gheorghiu i-a răspuns că ambasadorul nostru Guină are 

instrucţiuni categorice să nu meargă în acele localităţi, că problema minorităţilor în 

Iugoslavia este o problemă internă a partidului şi guvernului iugoslav, şi că 

ambasadorul nostru nu poate şi nu trebuie să facă nici control, nici inspecţie de felul 

cum această problemă este rezolvată în Iugoslavia. 

Altceva ar fi dacă autorităţile iugoslave l-ar invita pe ambasadorul nostru la o 

manifestaţie oficială în legătură cu deschiderea unui cămin, teatru, şcoli etc. 

Participarea lui ca invitat alături de autorităţile iugoslave la o asemenea manifestaţie ar 

contribui la crearea unei atmosfere de colaborare şi prietenie şi ar fi folositoare. 

Ambasadorul Vuisnovici s-a grăbit să cadă de acord cu acest punct de vedere şi 

să declare că nici el nu s-a gândit la control şi inspecţii. 

La părerile ambasadorului că sârbii dela noi ar fi victime ale greşelilor trecutului, 

al ataşamentului lor faţă de Iugoslavia etc., tov. Gheorghiu i-a expus rezolvarea în spirit 

marxist-leninist a problemei naţionale la noi în ţară, inclusiv a sârbilor, i-a explicat rolul 

fasciştilor indiferent de naţionalitate, în agitaţii naţionaliste, duşmănoase şi i-a arătat 

rolul culacilor la fel, indiferent de naţionalitatea lor. 

În legătură cu aceasta tovarăşul Gheorghiu a mai adăugat că unele greşeli 

eventuale de aplicare a liniei şi instrucţiunilor partidului şi guvernului jos pe teren nu 

schimbă justeţea politicii noastre marxist-leniniste în această privinţă. În general s-au 

luat măsuri contra celor vinovaţi de cîte ori s-au constatat astfel de abateri în aplicarea 

liniei şi dacă mai sunt cazuri, ele se vor îndrepta şi în viitor. 

Faţă de felul cum a fost prezentată problema de tov. Gheorghiu Dej, ambasadorul 

Vuisnovici şi-a manifestat aprobarea. 



 

3. În legătură cu cele de mai sus, repetăm necesitatea de a vă conforma 

instrucţiunilor din telegrama nr. 9476. 

(ss) Bălănescu 

Nr. 9814 

  

ANEXA 29  

 Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 28 decembrie 1954 

  

Expeditor: Ambasada României  la Belgrad 

Destinatar: M.A.E. 

În cercul ziariştilor circulă următorul svon: Cu ocazia tratativelor dintre delegaţia 

iugoslavă condusă de Vucmanovici Tempo, şi americani, care au avut loc la 

Washington, americani au fost de acord să satisfacă toate condiţiile guvernului iugoslav 

însă cu următoarele condiţii: 

A – Jugoslavia să intre în Pactul Atlanticului de Nord; 

B – Să fie limitată normalizarea relaţiilor Iugoslavia şi ţările est europene; 

C – Să fie scoase din C.C. al Uniunii Comuniştilor şi din guvern elementele care 

sânt pentru normalizarea relaţiilor dintre Iugoslavia şi ţările est europene. 

Vucmanovici a transmis de la Washington aceste condiţii lui Tito, iar acesta i-a 

comunicat să se reîntoarcă la Belgrad. După reîntoarcerea lui Vucmanovici la Belgrad a 

avut loc pregătirea delegaţiei iugoslave care a plecat la Moscova. 

Dedier, membru al C.C. al Uniunii Comuniştilor, a fost trimis în faţa comisiei 

controlului de partid, pentru a fi anchetat în legătură cu Gilas. Dedier a refuzat să dea 

lămuriri declarând că tot ce are de spus o va spune numai în faţa plenarei C.C. al 

Uniunii Comuniştilor Iugoslavi. 

(ss) GUINA 

Nr. 346 

  

 

ANEXA 30  

Strict Secret! 

TELEGRAMĂ CIFRATĂ  

din 29 decembrie 1954 

  

Expeditor: Ambasada României la Belgrad 

Destinatar: M.A.E. 

Divergenţele în sânul conducătorilor iugoslavi se ascut, iau diferite forme şi 

devin cunoscute şi opiniei publice. În prezent totul se învârteşte în jurul cazului Gilas. 

Dedier susţinătorul acestuia a fost suspendat din C.C. şi Uniunea Comuniştilor, i s-a 

retras imunitatea parlementară şi a fost deferit procuraturii. Atât Gilas cît şi Dedier sânt 

demascaţi în presă ca trădători şi agenţi ai duşmanilor socialismului din Occident 

(Statele Unite). Kardeli a vorbit în cadrul congresului Uniunii Comuniştilor din 

Muntenegru.După mine sânt unele elemente noi. 



 

Vorbeşte despre necesitatea schimbului de experienţe în cadrul mişcării 

muncitoreşti internaţionale şi a ţărilor care construesc socialismul. 

Urmăriţi presa  iugoslavă cu atenţie. 

(ss) GUINA 

Nr. 347 
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 Abstract 

 1956 was not only the year of the Suez Canal crisis and the Hungarian Revolution, but also a 

year in which it became clear who were the two entities that the world must listen. In the early 1950s, 

the United States had carried out the realization of a super bomb, thermonuclear bomb, practically 

unlimited as explosive power, using fusion principle. It followed Operation Ivy Mike (1952) and 

Operation Castle (1954), when the United States tested thermonuclear devices in Pacific. A year later, 

in 1953, the Soviet Union will do the same, and most important, it will provide an airborne device. In 

the year 1956 there were no other means to launch atomic or thermonuclear bombs but by airplane, 

using bombers. Starting by next year there were manufactured ballistic missiles.   

 Keywords: atomic weapons, thermonuclear bombs, ballistic missiles, nuclear war, target-

island 

 

 

 

Anul 1956 nu a fost doar anul crizelor Canalului Suez şi a Revoluţiei din 

Ungaria, ci şi un an în care a devenit clar cine sunt cele două entităţi de care lumea 

trebuie să asculte. La începutul anilor 1950, Statele Unite ale Americii au dus la bun 

sfârşit realizarea unei superbombe, cea termonucleară, practic nelimitată ca şi putere de 

explozie, folosind principiul fuziunii nucleare. A urmat Operaţiunea Ivy Mike (1952) şi 

Operaţiunea Castle (1954) în care Statele Unite ale Americii au testat în Pacific primele 

dispozitive termonucleare. Un an mai târziu, în 1953, Uniunea Sovietică va face acelaşi 

lucru şi cel mai important e că vor realiza un dispozitiv transportabil cu avionul. La 

nivelul anului 1956 nu existau alte căi de a lansa bombe atomice sau termonucleare 

decât pe calea aerului cu ajutorul bombardierelor. Începând din anul următor s-au 

fabricat rachete balistice. 

   Potrivit planului Comandamentului Aerian Strategic
1

 din 1956, bombe 

termonucleare urmau să fie utilizate pe ţinte din Uniunea Sovietică, China şi Europa de 

Est. Oraşele majore din spaţiul de influenţă sovietic, incluzând aici şi Berlinul de Est, 

au devenit ţinte prioritare pentru distrugere sistematică folosind bombe atomice. 

Comandamentul Aerian Strategic dorea şi o superbombă de 60 Megatone de TNT 

pentru descurajare totală. Documentul oferă cea mai cuprinzătoare şi detaliată listă a 

ţintelor şi sistemelor industriale ce trebuiau distruse cu arme termonucleare şi atomice 

ce a fost desecretizată vreodată. Documentul are peste 800 de pagini. Nici un document 

comparabil nu a fost desecretizat încă din perioada Războiului Rece. Studiul include 

detalii privitoare la tipurile de ţinte, ca de exemplu fabrici de maşini-unelte, instalaţii 

                                                           
1
 Comandamentul Aerian Strategic făcea parte atât din Departamentul de Aparare a Statelor Unite ale 

Americii, cât şi din Forţele Aeriene ale Statelor Unite şi a fost responsabil pentru controlul 

bombardierelor strategice şi a rachetelor balistice intercontinentale.  Comandamentul a operat toate 

navele de recunoaştere, cele de alimentare aeriană, Garda Naţională partea aviatică şi alte forţe aeriene 

de rezervă. 



 

electrice sau feroviare, etc (VEZI ANEXELE NR. 2,4,5,6,7). Potrivit autorilor 

studiului, ţintele prioritare şi atacurile cu bombe termonucleare ar expune civilii la 

niveluri ridicate de radiaţii, precum şi precipitaţii radioactive mortale. Mai mult decat 

atât, autorii au dezvoltat un plan pentru distrugerea sistematică a obiectivelor industrial 

urbane din blocul sovietic
2
 în mod specific şi explicit orientat către populaţie în toate 

orasele, inclusiv la Beijing, Moscova, Leningrad, Berlinul de Est şi Varşovia. 

Direcţionarea în mod intenţionat asupra populaţiei civile intra în conflict direct cu 

normele internaţionale ce interziceau atacurile asupra civililor. Documentul include 

liste cu mai mult de 1100 de aerodromuri din blocul sovietic, cu un număr de prioritate 

asignat fiecărei baze. Cea mai mare prioritate o aveau aerodromurile unde existau 

bombardiere nucleare sovietice, în mod special aeroporturile din Bykhov şi Orsha, 

ambele situate în Belarus. La ambele baze, forţele aeriene sovietice au dislocat 

bombardiere cu rază medie Tupolev 16
3
 (Badger- terminologie NATO) ce ar fi creat un 

pericol pentru aliaţii NATO şi fortele Statelor Unite ale Americii din Europa de Vest. O 

a doua listă a fost cea cu zonele urbane identificate pentru distrugere sistematică
4
. 

Comandamentul Aerian  Strategic a listat peste 1200 de oraşe din statele satelit ale 

Uniunii Sovietice, din Germania de Est şi China, de asemenea cu priorităţi stabilite. 

Moscova a avut prioritatea 1, iar Leningradul prioritatea 2. Moscova avea incluse 179 

de ţinte în timp ce Leningradul a avut 145 de ţinte. (VEZI ANEXELE NR. 2,4,5,6,7) În 

ambele oraşe, Comandamentul Aerian Strategic a identificat instalaţii electrice aeriene, 

centre de comandă a forţelor aeriene ce ar fi trebuit distruse cu arme termonucleare la 

începutul războiului. Potrivit studiului, Comandamentul Aerian Strategic ar fi vizat ţinte 

pe care ar fi dat bombe cu capacitatea variind între 1,7 Megatone de TNT şi 9 

Megatone de TNT. Explodând la nivelul solului, cum a fost planificat, ar fi produs 

importante distrugeri civile din apropierea punctului de detonare.  Comandamentul 

Strategic Aerian ar fi dorit, de asemenea, şi o armă de 60MT ce ar fi fost necesară 

pentru descurajare, dar şi pentru a produce rezultate semnificative în cazul unui atac 

surpriză sovietic. (VEZI ANEXA NR. 1) 

Prioritatea pentru Comandamentul Aerian Strategic era să folosească într-un 

război cu sovieticii puterea aeriană datorită ameninţării bombardierelor sovietice la care 

erau expuse forţele Statelor Unite ale Americii staţionate în Europa şi Asia de Est. 

Raportul arată în introducere că puterea aeriană e prioritară pentru a atinge ţinte cu 

arme termonucleare cu randament ridicat pentru distrugerea obiectivelor strategice, 

inclusiv bazele aeriene din Europa de Est. Tactica folosită trebuia să includă explozia 

bombelor la sol sau în apropierea solului şi să producă crater şi mari cantităţi de 

precipitaţii radioactive. Potrivit studiului, căştigarea bătăliei aeriene era extrem de 

importantă. (VEZI ANEXA NR. 1) 

 Factorul timp era de asemenea important, acesta trebuia să fie cât mai scurt 

deoarece exista pericolul unui contra-atac rapid sovietic. Comandamentul Aerian 

                                                           
2
 Bloc sovietic era o terminologie NATO în care erau incluse toate ţările din Pactul de la Varşovia, dar 

şi alţi aliaţi ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste ca Republica Populară China. 
3
 Tupolev 16 a fost un bombardier strategic al forţelor aeriene sovietice intrat în funcţiune în 1954 şi 

folosit până în 1993. A făcut parte şi din forţele aeriene ale Indoneziei, Egiptului şi Irak. 
4
 Distrugere sistematică – termen folosit de autori pentru cea de-a doua parte a planului de război 

nuclear în care se folosesc doar bombe atomice şi care vizează obiective de prioritate mai scăzută, 

pentru a destabiliza sistemul industrial şi a decima populaţia civilă. 



 

Strategic a considerat că este esential ca în prima parte a atacului să se atingă un nivel 

ridicat de distrugere. Astfel, planificatorii au vrut ca puterea de foc lansată de pe 

bombardiere să asigure o distrugere de 90%  a facilităţilor aeriene adverse, aeroporturi, 

aerodromuri sau facilităţi subterane. Comandamentul Aerian Strategic a expus în raport 

numărul şi tipurile de arme nucleare necesare pentru a distruge fiecare ţintă. Deşi sunt 

multe ţinte incluse în raport, Comandamentul Aerian Strategic a anticipat la întocmirea 

raportului că se va ajunge la numărul de arme nucleare suficiente pentru a le utiliza. În 

1959 s-a ajuns ca Statele Unite ale Americii să deţină peste 12000 de focoase nucleare, 

iar în 1961 peste 22000.  Puterea aeriană ce va fi utilizată şi listele cu ţintele nu au fost 

listele finale pentru un plan militar. Planificarea unui război nuclear a fost întotdeauna 

într-o stare de schimbare deoarece informaţii secrete noi deveneau disponibile, iar 

ţintele prioritare se mai schimbau. În aceşti ani Statele Unite ale Americii dezvoltaseră 

un avion de spionaj, Lockeed U-2, ce reuşise să survoleze spaţiul aerian avut în 

discuţie. Studiul include şi o codare a obiectivelor din toate domeniile economice, 

militare sau de altă natură din Uniunea Sovietică, China şi sateliţii sovietici din Europa 

de Est. (VEZI ANEXA NR. 3) 

 Înainte ca Uniunea Sovietică să realizeze bomba atomică şi apoi să aibă o 

capacitate semnificativă de a livra arme termonucleare pe distanţe lungi, prioritatea 

Comandamentului Aerian Strategic a fost să distrugă complexul industrial urban 

sovietic, dar la mijlocul anilor 1950 factorul unui atac rapid a produs o inversare a 

priorităţilor. Ţintele prioritare erau acum bazele aeriene, rachetele pentru forţele 

strategice şi tactice, defensive şi ofensive, dar şi centrele militare de control ce ar 

coordona direct lupta aeriană, precum şi siturile de stocare a armelor nucleare, industria 

constructoare de avioane, industria atomică şi cea a prelucrării petrolului. În acest sens, 

s-au stabilit de la Pentagon la începutul anilor 1950 următoarele categorii de sisteme 

ţintă: nucleare strategice (categoria BRAVO
5

), forţe convenţionale (categoria 

ROMEO
6
) şi industrial urbane (categoria DELTA

7
). 

 Având în vedere definiţia expansivă a puterii aeriene, acest lucru a sugerat că 

ţinte cum ar fi marile oraşe, Moscova şi Leningrad de exemplu, să fie supuse unor 

atacuri cu bombe termonucleare deoarece ambele orase aveau multe ţinte posibile. De 

exemplu, potrivit studiului Comandamentului Aerian Strategic, zona Moscovei avea 12 

baze aeriene.(VEZI ANEXA NR. 4) Nici una dintre aceste baze nu a fost inclusă în 

primele 400 de ţinte prioritare, dar Moscova avea alte obiective prioritare cu potenţial 

mult mai mare: 7 zone cu forţele aeriene sovietice, o zonă pentru controlul militar al 

forţelor aeriene, o zonă de control guvernamental, cel mai probabil de la Kremlin sau 

din vecinatatea lui, 4 entităţi de rachete ghidate, 5 centre de cercetare a energiei 

atomice, 11 zone cu aeronave, 6 fabrici ce produceau motoare de aeronave sau 

subansamble, 2 de combustibil lichid şi 16 zone de depozitare a combustibilului lichid, 

inclusiv rafinării. Mai mult decât atât, Moscova avea o mare varietate de alte obiective 

militare cum ar fi sediul Armatei, zone de depozite militare ale Armatei şi Marinei, 

                                                           
5
 În cadrul  Operaţiunii Castle din martie 1954 s-au făcut teste în Atolul Bikini din Pacific cu 

dispozitive termonucleare de randament ridicat de până la 15Megatone de TNT. Castle BRAVO era 

cea mai puternică. 
6
 În luna aprilie 1954, în cadrul Operaţiunii Castle s-au făcut teste cu arme nucleare cu randamente 

ceva mai mici de până la 10Megatone. Ele au purtat denumirea de ROMEO. 
7
 Atac cu bombe atomice. 



 

precum şi centre de cercetare pentru război biologic ce ar fi putut fi considerate ţinte 

posibile la începerea unui război. (VEZI ANEXA NR. 5) 

 În centrul sistemului de atac aerian erau bazele aeriene unde se găseau 

bombardierele, rachetele şi apărarea aeriană. Studiul privitor la armele termonucleare 

ale Comandamentului Aerian Strategic include o enumerare în ordine alfabetică a peste 

1100 de locatii cu un număr de prioritate atribuit fiecăreia. De exemplu, prima ţintă 

prioritară şi a doua din listă au fost în Belarus la Bykhov şi Orsha şi alte patru din top 

20 ţinte: Baranovichi, Bobruisk, Minsk şi Gomel. Şase ţinte din top 20 erau în Ucraina 

la Priluki, Poltava, Jitomir, Strîi, Melitopol şi Horol. Tot şase erau şi în Rusia la 

Pochinok, Seshcha, Ostrov, Soltsy, Spassk-Dalny şi Vozdvizhenka. Un singur 

aerodrom, la Tartu, a fost in Estonia.(VEZI ANEXA NR. 4) 

 Documente desecretizate ale CIA sugerează de ce Bykhov şi Orsha au avut aşa 

mare importanţă în întocmirea listei. Cu luni înainte ca lista să fie finalizată, CIA a 

publicat un articol ce indica că ataşaţii militari vestici au văzut bombardiere de tip 

Myasishchev M-4 Molot
8
 (Bison M-4 – terminologie NATO) la Bykhov şi la Orsha cu 

toate că a existat incertitudinea dacă aeronavele văzute erau de tip Badger Tu-16 

(Tupolev) sau bombardiere Bison (Myasishchev). De fapt, Orsha a devenit un punct 

pentru bombardiere Tupolev 16 ce au fost programate să opereze pentru misiuni în 

teatrele de operaţiuni din apropiere, cum ar fi Europa de Vest. În acest caz acestea ar fi 

reprezentat o ameninţare pentru aliaţii NATO şi forţele Statelor Unite ale Americii 

prezente în Europa. În ciuda temerilor Washingtonului, Myasishchev M-4 nu ar fi putut 

ajunge în Statele Unite din cauză că îi lipsea tehnologia de realimentare aeriană. 

Bykhov a fost o bază pentru bombardiere Tupolev 16, dar mai târziu a devenit o bază 

pentru rachete balistice cu raza medie de acţiune, astfel încât a rămas un obiectiv 

prioritar. 

 3M (Bison-B), succesorul lui Bison M-4 şi Tupolev 95
9
, supranumit “Ursul”, au 

dat sovieticilor prima capacitate intercontinentală reală. “Ursul” a devenit operaţional 

cu toate că a avut probleme tehnice semnificative. Forţa aeriană sovietică ce avea aceste 

aeronave era prezentă în puţine baze aeriene şi acestea au fost vizate în primele 100 de 

aerodromuri, de exemplu Mozdok avea numarul de prioritate 24 şi Semipalatinsk cu 

număr de prioritate 69. (VEZI ANEXA NR. 6) 

 Conform studiului făcut de Comandamentul Aerian Strategic, fiecare aerodrom a 

fost o ţintă cu prioritate maximă. Unele din aceste obiective au apărut în planurile de 

război de mai multe ori deoarece Comandamentul Aerian Strategic a dorit suprapunerea 

pentru a asigura distrugerea ţintelor de urgenţă pentru cazul în care la un atac sau altul 

aceste ţinte nu ar fi fost distruse. Prin urmare, ţintele duplicate au fost ţintele cu cea mai 

mare prioritate. 

 În cazul în care lupta ar fi continuat şi după ce bătălia aeriană cu bombe 

termonucleare ar fi încetat, faza a doua a războiului ar fi fost distrugerea sistematică a 

potenţialului de război sovietic.  Loviturile finale în campania de bombardare le-ar fi 

avut industriile de bază şi activităţile economice ce ar fi contribuit cel mai mult la 
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 Myasishchev M-4 a fost un bombardier strategic al forţelor aeriene sovietice ce putea atinge ţinte din 

America de Nord fără realimentare. A intrat în utilizare în 1956. 
9
 Tupolev-95 a fost cel mai de succes  bombardier strategic folosit de forţele aeriene sovietice în 

timpul Războiului Rece. A intrat în utilizarea forţelor aeriene sovietice în 1956. 



 

capacitatea de război. Acest lucru s-a făcut în concordanţă cu ideile forţelor aeriene 

americane ce datau din al doilea război mondial cum că distrugerea nodurilor cheie din 

ţesătura industrială a unei societăţi ar duce la prăbuşirea acesteia. În acest scop, 

Comandamentul Aerian Strategic ar folosi bombe atomice şi nu bombe cu hidrogen 

asupra unui număr mare de instalaţii specifice în zonele industrial urbane desemnate. 

Studiul indica folosirea de bombe atomice de tip Mark 6 B şi C
10

 cu randamente de 

până la 160 kilotone de TNT, aproximativ de opt ori mai puternice decât cea de la 

Nagasaki, pentru distrugerea sistematică. Randamentele acestor bombe erau mult peste 

cerinţele de distrugere a acestor obiective. (VEZI ANEXA NR.1) 

 Moscova, numărul unu ca ţintă urbană, avea aproximativ 180 de instalaţii avute 

în vedere pentru distrugere sistematică, unele au fost incluse în categoria de atac aerian 

cu arme termonucleare, dar multe erau incluse pe lista de distrugeri sistematice ca de 

exemplu variate activităţi industriale ca fabrici de maşini-unelte, fabrici pentru 

echipamente de extracţie a petrolului, precum şi o fabrică de medicamente dintre cele 

mai importante, aici fabricându-se penicilina. Alte ţinte implicau funcţii importante de 

infrastructură cum erau barajele, reţelele de energie electrică, calea ferată şi 

echipamentele de reparaţii a căii ferate.  Comandamentul Aerian Strategic nu viza 

pentru fiecare instalaţie câte o bombă, de aceea a folosit conceptul de ţintă-insulă prin 

care instalaţii adiacente au fost orientate spre un punct central. Comandamentul a 

atribuit mai mult de o bombă pentru complexele industriale mari. (VEZI ANEXA 

NR.7) 

 Ceea ce este deosebit de frapant în studiul Comandamentului Aerian Strategic 

este rolul de direcţionare a bombelor asupra populaţiei civile. Moscova şi împrejurimile 

sale sau zona Leningradului au fost incluse în ţinte asupra populaţiei. Aşa s-a făcut şi cu 

celelalte oraşe înregistrate în cele două tipuri de ţinte din listă. Cu alte cuvinte, oamenii 

ca şi activităţile industriale specifice, urmau să fie distruse.   

 Studiul nu include nici o explicaţie pentru direcţionarea atacului asupra 

populaţiei civile. Posibil să se fi dorit aceste atacuri asupra populaţiei civile pentru a 

reduce moralul, iar adversarul să capituleze imediat.  Orice ar fi avut în vedere 

planificatorii de la Comandamentul Aerian Strategic, atacurile asupra populaţiei civile 

nu erau conforme cu standardele urmate de liderii forţelor armate ale Statelor Unite ale 

Americii. Mai mult decât atât, atacurile asupra populaţiei încălcau normele legale 

internaţionale ale vremii ce au fost rezumate de tratatele de la Haga, dar neratificate cu 

privire la războaiele aeriene (1923). Cu toate acestea, astfel de reguli nu au fost în 

vigoare până la acordul din 1977 privind protocoalele adiţionale de la Convenţia de la 

Geneva din 1949. Statele Unite ale Americii au refuzat în mod constant să accepte 

standardele din protocoalele aplicate utilizării armelor nucleare.  

 Distrugerea sistematică ar fi lovit ţintele numai cu arme atomice. Moscova şi 

Leningrad au avut numeroase ţinte pentru bombe termonucleare, iar acestea ar fi distrus 

inclusiv tintele programate pentru distrugere sistematică. Această planificare s-a făcut 

înainte ca oficialii Aparării din Statele Unite ale Americii să decidă dacă trebuie să 

existe şi o opţiune diplomatică. Prioritatea acordată atacului termonuclear a ţintelor 

                                                           
10

 Mark 6 a fost un tip de bombă atomică dezvoltată de Statele Unite ale Americii între anii 1951 şi 

1955 şi a rămas în uz până în 1962. Au fost fabricate diferite bombe Mark 6 de randamente de la 8 

kilotone la 160 kilotone de TNT. 



 

militare relevante din Moscova şi Leningrad a implicat devastarea simultană a oricăror 

instalaţii din apropiere ce au fost programate pentru distrugere sistematică într-o etapă 

ulterioară a conflictului. Planificatorii de la Pentagon s-au gandit că un mix optim de 

atac ar fi mai eficient, adică distrugerea simultană a ţintelor militare şi industrial urbane 

importante.  

 Studiul pentru anul 1959 prevedea şi folosirea bombelor atomice împotriva unor 

ţinte din ţările Europei de Est. Se pare că acesta a fost făcut din motive politice şi 

psihologice pentru a diferenţia aceste ţări din Europa de Est de Uniunea Republicilor 

Sovietice Socialiste prin bombardarea mai puţin distructivă. Excepţii au existat. De 

exemplu, în conformitate cu studiul din 1959, aerodromurile Brieg şi Modlin situate în 

apropiere de Varşovia au fost trecute ca ţinte prioritare unde se puteau utiliza bombe 

termonucleare. Aeroportul din Tokol lângă Budapesta a fost o ţintă probabilă. Astfel, 

populaţiile urbane din Europa de Est şi Centrală ar fi fost supuse norilor radioactivi şi 

altor efecte ale armelor termonucleare, erodând astfel distincţia dintre ţintele din această 

regiune şi cele din Uniunea Sovietică.  

 Germania de Est a fost zonă a bazelor aeriene sovietice majore, iar Berlinul de 

Est în sine a fost o ţintă pentru distrugere sistematică. În listă sunt trecute în primele 

200 de ţinte unele nu foarte departe de Berlin cum ar fi cele de la Briesen, Gross Dolln, 

Oranienburg, Welzow sau Werneuchen. De exemplu, Oranienburg a fost bază pentru 

bombardiere Ilyushin Il-28 (Beagle - terminologie NATO) şi se afla la 34 Km de 

Berlin. Gross Dolln a fost, de asemenea, bază pentru bombardiere şi avioane de luptă 

sovietice, acesta aflându-se la 66 Km de Berlin. (VEZI ANEXA NR. 4) Se presupune 

că aceste baze au fost vizate cu arme termonucleare ceea ce ar fi supus zona Berlinului 

unui pericol imens, inclusiv pericol de radiaţii. Distrugerea sistematică viza în Berlin o 

gamă largă de industrii, de la infrastructură, transport energie electrică, cale ferată, 

depozite de combustibil şi până la fabrici de maşini-unelte, posturi de radio sau de 

televiziune. În plus, Berlinul de Est şi suburbiile includ foarte multă populaţie civilă. 

Bombardamentul atomic al Berlinului de Est ar fi avut implicaţii dezastruase şi pentru 

Berlinul de Vest. Dacă Comandamentul Aerian Strategic a făcut studii privitoare la 

impactul avut asupra Berlinului de Vest pentru cazul unor bombardamente atomice sau 

termonucleare asupra Berlinului de Est, acest lucru nu este încă cunoscut. 

 În privinţa Chinei, Comandamentul Aerian Stategic a considerat-o ca parte a 

blocului sovietic, iar printre aerodromurile şi oraşele enumerate în studiu se află şi 

capitala Beijing. Din lista de obiective din categoria de distrugere sistematică, Beijingul 

era pe locul 13 cu 23 de obiective ţintă. Lista include mai multe ţinte de alimentare 

pentru aeronave, inclusiv două centre de control militare ale forţelor aeriene chineze şi 

două baze cu avioane de vânătoare. Amplasarea acestor instalaţii sugerează că la 

Beijing ar fi fost direcţionate în vreme de război bombardiere cu arme termonucleare. 

Pentru Beijing şi districtul suburban Fengtai, Comandamentul Aerian Strategic a 

identificat diverse obiective de la infrastructură la cele militare, inclusiv ţinte asupra 

populaţiei civile. 

În anul 1959 România făcea parte din Tratatul de la Varşovia, tratat intrat în 

vigoare în 1955. Ca urmare a acestei alianţe militare cu ţările satelit şi Uniunea 

Sovietica, România era vizată ca ţară adversă într-o eventuală confruntare a celor două 

alianţe din acel moment NATO şi Pactul de la Varşovia. De aceea, în studiul realizat de 

Comandamentul Aerian Strategic nici România nu a lipsit. E adevarat, că nu erau 



 

incluse locaţii din prima categorie, adică cele vizate cu arme termonucleare, ci doar 

bombe atomice, dar chiar şi aşa scenariul era înfricoşător. O locaţie din apropierea 

României, şi anume Budapesta, era vizată cu bombă termonucleară de randament 

ridicat ceea ce ar fi produs pagube imense şi pe teritoriul României, radiaţiile şi norul 

radioactiv ar fi cuprins o foarte mare parte a Transilvaniei şi în primul rând populaţia ar 

fi fost cea afectată.  

Din sudiul realizat de Comandamentul Aerian Strategic vedem o listă cu locaţii 

nerestrictive în care sunt incluse localităţi ca Adjud din judetul Vrancea, Aghireşu de 

lângă Cluj-Napoca, Teiuş din judetul Alba, Alexeni lângă Urziceni din judetul Ialomiţa, 

Moineşti şi Dărmăneşti din judetul Bacău, Paşcani judetul Iaşi, Sfântu Gheorghe judetul 

Covasna, comuna Vlahiţa tot din judetul Covasna sau localitatea Vulcan de lângă 

Petroşani judetul Hunedoara. (VEZI ANEXA NR. 2) Din lista cu locaţii în care se 

găseşte armament şi aerodromuri de pe teritoriul ţării noastre erau incluse locaţii ca 

Alexeni de lângă Urziceni din judetul Ialomiţa, Arad zona Ceala unde exista la fel ca şi 

la Alexeni un aerodrom, Balaci din judetul Teleorman unde se gaseşte în aproriere un 

aerodrom, Bucureşti cu trei aerodromuri la Otopeni, Baneasa şi Pipera, la Buzău 

aerodromul militar de la Boboc, Caracal, Caransebeş sau Oraşul Stalin
11

 (Braşovul 

actual).(VEZI ANEXA NR. 6) De exemplu, în România erau vizate ţinte pentru 

distrugere sistematică ca oraşul Adjud în care se specifică în document ca ţinte podurile 

de cale ferată, precum şi atacul asupra populaţiei, la Arad erau vizate podurile de cale 

ferată, instalaţiile de cale ferată, trecerile la nivel, echipamentul agricol, fabrici de  

maşini-unelte, prefectură, unităţi militare, precum şi populaţia civilă, la Chitila lângă 

Bucureşti erau vizate unităţile de stocare a armamentului, unităţile militare şi populaţia 

civilă, la Vlahiţa lângă Miercurea Ciuc era vizată fabrica de prelucrare a fierului şi mina 

din apropiere, precum şi atacul asupra populaţiei civile, la Ciceu la fel. (VEZI ANEXA 

NR. 5) 

 Studiul pentru anul 1959 al Comandamentului Aerian Strategic cuprinde două 

liste de ţinte. Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii a propus numărul şi 

tipurile de arme atribuite diferitelor ţinte. În ambele liste unele informaţii generale 

despre ele au fost desecretizate. Prima listă, constă din 3400 de ţinte ce a fost suma 

totală a tuturor obiectivelor stabilite şi apoi considerate a fi eligibile. Lista a fost 

realizată fără restricţii deoarece Statele Unite ale Americii dispunea de foarte mult 

material fisionabil pentru a face arme pentru toate aceste obiective. Luând în calcul că 

unele obiective din categoria atacului iniţial au fost duplicate, planul de atac ar fi 

necesitat mai  mult de 3400 de arme, dar acest numar rămâne secret. A doua listă a 

constat din 1209 ţinte vizate cu arme termonucleare.  

Aceste ţinte, şi cele restricţionate la arme termonucleare în numar de 1209 şi cele 

nerestricţionate în număr de 3400, merită a fi comparate cu Planul Operaţional Integrat 

din 1960, un plan de război nuclear realizat tot de către Comandamentul Aerian 

Strategic. În cazul în care Statele Unite ale Americii ar fi primit avertizare de atac 

sovietic, atunci ar fi lovit cu o forţă de 3500 de arme împotriva unui mix optim de 1050 

de ţinte, inclusiv asupra bazelor cu bombardiere strategice sovietice, bazelor de rachete, 

aparare aeriană, dar şi asupra a 151 de obiective industrial urbane.  
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 Braşovul a purtat numele de Oraşul Stalin din 1950 până în 1960. Denumirea nu a fost singulară, 

alte oraşe din fostul bloc comunist purtând denumirea de Stalin. 



 

 Pentru a livra aceste arme la obiectivele trecute în liste, Comandamentul Aerian 

Strategic ar folosi bombe şi rachete. Pentru sistemele de livrare de tip bombardier, se 

avea în vedere utilizarea bombardierului B-47s din baze aflate în Regatul Unit al Marii 

Britanii, Maroc şi Spania, şi bombardiere intercontinentale de tip B-52s care au fost la 

început desfăşurate în Statele Unite ale Americii. Comandamentul Aerian Strategic 

enumara patru tipuri de rachete cu focoase nucleare: Snark, The Rascal, The Cross Bow 

şi rachete balistice cu rază medie de acţiune. Snark a fost o rachetă de croazieră 

intercontinentală cu lansare de pe sol, dar a fost în funcţie pentru scurt timp până în 

1959 deoarece a fost un fiasco. The Rascal (Haiducul), înlocuit în 1958 de către Dog 

Hound, şi Cross Bow au fost rachete lansate de pe bombardiere cu radare de 

direcţionare. (VEZI ANEXELE NR. 1 şi 8) 

 Preşedintele Eisenhower a făcut rachetele balistice cu rază medie de acţiune 

împreună cu rachetele balistice intercontinentale o prioritate naţională, dar în 1956 

aceste rachete cu rază medie de acţiune erau doar un proiect de viitor. Cu o raza de 

acţiune de 2700 kilometri, acestea ar fi trebuit să fie implementate peste ocean in 

Europa, iar forţele aeriene americane ar fi fost staţionate în Marea Britanie, discuţiile 

pentru acest lucru cu britanicii începând imediat.  Forţa Aeriană a Statelor Unite ale 

Americii se va desfăşura în cele din urmă în Marea Britanie între 1960-1963, în timp ce 

rachetele Jupiter au fost staţionate în Italia şi Turcia între 1961-1963, cele din Turcia 

fiind eliminate în urma crizei rachetelor din Cuba din 1962. 

 Comandamentul Aerian Strategic a indentificat că unele bombe atomice şi unele 

termonucleare ar fi fost depozitate împreună pe sistemele de livrare. Acestea erau 

bombele atomice Mark 6 B şi C şi bombele termonucleare Mark 15, 27 şi 36. Acestea 

din urmă erau bombe cu randamente extrem de mari, Mark 15 avea 1,6 până la 3,9 

Megatone de TNT, Mark 27 avea 2 Megatone de TNT, iar Mark 36 avea de la 9 la 10 

Megatone de TNT. Acestea erau comparate cu dimensiunea testelor nucleare făcute de 

Statele Unite ale Americii in Operatiunea Castle din 1954 în care randamentele 

exploziilor reale au variat de la 1,7 Megatone la 15 Megatone de TNT. 

  Comandamentul Aerian Strategic a dorit o bombă de 60 Megatone de TNT. Era 

esenţial ca această bombă să fie nu numai un factor de descurajare, ci şi să obţină 

rezultate semnificative în cazul unui atac surpriză sovietic. Discuţii despre arme 

nucleare cu randamente foarte ridicate au continuat pe parcursul anilor 1950 şi la 

începutul anilor 1960, astfel încât conceptul unei bombe de 60 Megatone de TNT era 

ceva obisnuit în cercurile militare ale forţelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii. 

Într-un moment de entuziasm, Edward Teller
12

 a propus un dispozitiv de 10 Gigatone 

de TNT, iar la începutul anilor 1960 a sugerat randamente de până la 1000 Megatone de 

TNT. O bomba de 25 Megatone de TNT, B-41, a avut cel mai mare randament a unei 

arme din stocul Statelor Unite ale Americii şi a rămas în funcţiune până în anii 1970. 

Sovieticii au organizat cel mai mare test nuclear din istorie la sfârşitul lunii octombrie 

1961 cu 50 Megatone, Bomba Ţarului. 

 A fost un moment de încordare maximă a Războiului Rece. Planificarea unui 

război nuclear presupunea un scenariu apocaliptic şi au fost două astfel de scenarii 

planificate de către Statele Unite ale Americii în timpul Războiului Rece, unul 
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 Edward Teller a fost un fizician american, părintele bombei cu hidrogen.   



 

planificat în 1956 şi altul din 1960-1961 ce s-a menţinut până la începutul secolului al 

XXI-lea.  

 

Referinţă: Arhiva Naţională de Securitate, Universitatea George Washington, Statele 

Unite ale Americii http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-
Target-List-Declassified-First-Ever/  
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PROBLEMATICA SECURITĂŢII ÎN EUROPA 

PE PARCURSUL ANILOR ’80 AI SECOLULUI XX 

 
Dr.Laurenţiu-Cristian DUMITRU 

 
 Abstract 

 The topic of ensuring the security in Europe had made up a constancy of the aimed period, the 

main objective being influenced by the request of the increasing confidence and détente within the 

international relations, especially in the second half of the decade. 

The period 1980-85 registered the end of the relative détente between the two opposite political 

and military blocs, the passing to a confrontation politics and an increasing arms race, especially 

the nuclear one; that fact brought about a raised tension within the international relations. It was a 

matter of fact that the second part of the decade and the end of the Cold War emphasized a new 

kind of international relations, based on co-operation and partnership, under the conditions of both 

new security environment and architecture on the European continent. 

 Keywords: Europe, peace, security, arms race, détente, co-operation. 

 

 

 

Problematica securităţii pe continentul european a reprezentat o constantă a 

perioadei vizate, obiectivul de bază fiind influenţat de necesitatea sporirii încrederii şi 

destinderii în relaţiile internaţionale, îndeosebi în a doua jumătate a decadei. Perioada 

anilor 1980-1985 a consemnat încheierea relativei destinderi dintre cele două blocuri 

politico-militare opuse şi trecerea la o politică de confruntare şi de accentuare a cursei 

înarmărilor, în special nucleare, fapt ce a determinat sporirea încordării în relaţiile 

internaţionale şi, în special, pe continentul european. 

Semnificativ în privinţa atitudinii adoptate de statul român în cadrul Pactului de 

la Varşovia este semnarea, la Bucureşti, în 1980, a Protocolului de cooperare între 

Forţele Armate Unite şi armata română, pentru perioada 1980-1985, reprezentate de 

comandantul-şef al Forţelor Armate Unite, mareşalul sovietic Viktor G. Kulikov şi 

ministrul român al apărării, generalul Constantin Olteanu. Cu această ocazie, partea 

română îşi exprima fără echivoc refuzul de a spori propriul efort militar în cadrul 

Forţelor Armate Unite ale Pactului de la Varşovia Era respinsă categoric iniţiativa 

comandantului-şef al Forţelor Armate Unite, privind participarea forţelor navale 

române la structura integrată sovieto-bulgară din Marea Neagră, făcându-se cunoscut 

faptul că România optează pentru relaţii de cooperare şi patreneriat şi nu pentru 

integrare militară. Pe aceleaşi coordonate se înscrie şi refuzul României de a participa la 

structura integrată a sistemului de apărare antiaeriană a Pactului de la Varşovia
1
. 

În privinţa producţiei de armament şi tehnică militară, conducerea de la Bucureşti 

rămânea fidelă principiului dotării armatei române din cadrul industriei naţionale de 

apărare, optând pentru importuri numai în caz de necesitate absolută şi numai pentru 

anumite categorii de tehnică ce nu puteau fi  produse în ţară. Potrivit precizărilor 

fostului ministru român al apărării, generalul Constantin Olteanu, în perioada anilor 
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’80, România se situa în cadrul Pactului de la Varşovia, în privinţa producţiei de 

armament şi tehnică militară, după URSS şi Cehoslovacia şi, probabil, la paritate cu 

Polonia, al doilea stat ca mărime şi potenţial din cadrul alianţei
2
. 

Suscită interes două aspecte, relevante pentru soarta păcii şi destinderii pe 

continentul european. 

Primul vizează situaţia creată în Polonia, în perioada 1980-1981, ca urmare a 

amplelor acţiuni revendicative, cu caracter politic, social şi economic, desfăşurate de 

sindicatul Solidaritatea la Gdansk şi în alte oraşe ale ţării. 

Situaţia din Polonia a făcut obiectul unei analize în şedinţa Comitetului 

Miniştrilor Apărării al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, ce a avut loc la 

Moscova, în zilele de 2-4 decembrie 1981. Cu acest prilej, ministrul sovietic al apărării, 

mareşalul Dmitri F. Ustinov a propus desfăşurarea  unei intervenţii militare a Pactului, 

pentru a „ajuta” conducerea statului polonez – care, potrivit variantei sovietice, 

„solicitase” sprijinul militar al statelor membre ale Pactului de la Varşovia – să elimine 

manifestările opoziţiei. Ministrul român al apărării, secondat de omologul său maghiar, 

generalul Lajos Czinege, s-a opus categoric acestei iniţiative, având acceptul şi sprijinul 

liderului de la Bucureşti, aducând în acest sens argumente solide, logice şi pertinente ce 

au determinat în final renunţarea la proiectata intervenţie
3
. 

Demn de remarcat este că liderul polonez, generalul Wojciech Jaruzelski nu a 

făcut niciodată referire la faptul că el ar fi solicitat intervenţia forţelor Pactului de la 

Varşovia, dimpotrivă, în opinia sa, introducerea legii marţiale în Polonia, în data de 13 

decembrie 1981, a reprezentat singura soluţie viabilă pentru a evita o eventuală 

intervenţie militară. 

Al doilea aspect se referă la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al 

statelor participante la Tratatul de la Varşovia, desfăşurată la Moscova în data de 28 

iunie 1983. 

Principala problemă aflată pe agenda discuţiilor a vizat propunerea de amplasare 

a rachetelor nucleare sovietice cu rază medie de acţiune SS-20, pe teritoriile Ungariei, 

Cehoslovaciei şi RDG, ca măsură de răspuns la amplasarea rachetelor nucleare 

americane Pershing 2 şi Cruise, în unele state din Europa Occidentală. Şefii delegaţiilor 

statelor vizate şi-au exprimat acordul, singura delegaţie care s-a opus fiind cea română, 

argumentând că o asemenea măsură ar contribui la creşterea încordării în relaţiile 

internaţionale, dând un nou impuls cursei înarmărilor, îndeosebi celei nucleare
4
; punctul 

de vedere românesc nu a fost acceptat. 

Cu toate acestea, au existat în organele de conducere ale Pactului de la Varşovia 

şi demnitari militari sovietici, de rang înalt, mai realişti şi obiectivi, cum a fost cazul 

şefului Statului Major al Forţelor Armate Unite, generalul Anatoli I. Gribkov, care în 

discuţii particulare, exprima o serie de aprecieri pozitive la adresa reprezentanţilor 

politico-militari ai României, a opiniilor exprimate de aceştia, precum şi a modului în 
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care îşi susţineau, argumentat, punctele de vedere în cadrul şedinţelor organismelor 

Pactului de la Varşovia
5
. 

Perioada analizată se distinge printr-o sporire accentuată a activităţilor de ordin 

militar ale Pactului de la Varşovia, materializate prin exerciţii, manevre şi aplicaţii, 

unele de mare anvergură. România a luat parte la unele din acestea cu echipe formate 

din ofiţeri de stat major şi numai cu rezolvarea pe hartă a problemelor. 

Între 8 şi 12 septembrie 1980 se desfăşoară în zona litoralului baltic al RDG 

aplicaţia Scut 80, cu participarea unor importante forţe terestre, aeriene şi navale ale 

Pactului de la Varşovia, şi la care au fost invitaţi să asiste şi miniştrii apărării din Cuba, 

Mongolia şi Vietnam. Între 6 şi 11 martie 1981, are loc în România aplicaţia pe hartă 

Tomis, ce viza zona vestică a litoralului Mării Negre, la care au participat echipe de 

ofiţeri din Bulgaria, URSS şi România. În perioada 4-12 septembrie 1981, în zona 

Bielorusiei şi a Mării Baltice se desfăşoară aplicaţia Vest 81, la care au participat 

importante forţe terestre, aeriene şi navale sovietice şi la care au fost invitaţi să asiste 

miniştrii apărării din statele membre ale Pactului de la Varşovia şi din alte state 

comuniste. Având în vedere că, la Moscova, în decembrie 1981, s-a pus problema unei 

intervenţii militare a Pactului în Polonia, este foarte posibil ca prin această aplicaţie, 

coroborată cu Scut 80, factorii de decizie sovietici să-şi fi propus evaluarea 

dispozitivului strategic ce urma a fi  adoptat în acest scop
6
. 

Totodată, între 25 septembrie şi 1 octombrie 1982, Pactul de la Varşovia a 

desfăşurat pe litoralul bulgăresc al Mării Negre aplicaţia operativ-strategică Scut 82, cu 

participarea unor importante forţe terestre, aeriene şi navale. Reţine atenţia, în mod 

deosebit, atitudinea surprinzătoare a autorităţilor de la Bucureşti, precum şi a factorilor 

decidenţi din cadrul organelor de conducere ale Pactului, faţă de această aplicaţie. Deşi 

a refuzat tranzitul terestru sau survolul spaţiului aerian al României pentru forţele 

participante, Ceauşescu a aprobat totuşi survolul batalionului de paraşutişti polonezi 

către Burgas, fapt unic şi în aceeaşi măsură surprinzător faţă de poziţia adoptată 

consecvent de leadership-ul de la Bucureşti în privinţa aplicaţiilor cu trupe ale Pactului 

de la Varşovia. Interesant de remarcat este faptul că ceilalţi membri ai Tratatului, care 

solicitaseră tranzitul sau survolul şi fuseseră refuzaţi. În materialul de bilanţ al aplicaţiei 

se specifica: „România, prin hotărârea de a nu permite tranzitarea teritoriului său de 

către trupele participante la aplicaţie, a adus mari daune economiilor naţionale ale 

statelor membre ale Tratatului de la Varşovia şi în primul rând URSS şi Bulgariei care, 

în loc să folosească cele patru feriboturi între Odessa şi Varna, pentru a transporta 

materialele necesare economiei, au fost nevoite să transporte trupe şi tehnică militară”. 

În urma intervenţiei energice a ministrului român al apărării, având şi acceptul liderului 

de la Bucureşti, pasajul invocat a fost eliminat din materialul de bilanţ
7
. 

În prima parte a decadei anilor ’80, Pactul de la Varşovia a mai desfăşurat o serie 

de exerciţii şi aplicaţii în diferite zone. Astfel, în martie 1983, a avut loc în România 

aplicaţia pe hartă Callatis, la care au participat echipe de ofiţeri din Bulgaria, URSS şi 

România. Totodată, în perioada 12-20 martie 1984, s-a desfăşurat  aplicaţia Soiuz 84, cu 
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participare din URSS, Bulgaria, Ungaria şi a unei grupe de ofiţeri de stat major din 

România, iar în intervalul de timp 5-15 septembrie 1984, Pactul de la Varşovia a 

desfăşurat aplicaţia Scut 84 pe teritoriul Cehoslovaciei. 

Accederea lui Mihail S. Gorbaciov la putere, în martie 1985, modifică 

semnificativ abordarea sovietică faţă de problematica securităţii pe continentul 

european. Adept al politicii de destindere în relaţiile Est-Vest, noul lider de la Kremlin 

translatează discursul politic sovietic de la confruntare spre dialog şi coexistenţă 

paşnică, de la cursa înarmărilor spre limitarea şi reducerea arsenalelor militare 

convenţionale şi nucleare ale celor două superputeri. 

La 26 aprilie 1985, are loc la Varşovia şedinţa extraordinară a Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante la Tratat, având un caracter predominant festiv, 

dedicată aniversării a 30 de ani de la constituirea Pactului. Cu această ocazie, statele 

membre decid de comun acord prelungirea duratei valabilităţii Tratatului pe următorii 

20 de ani, stipulându-se, totodată,  posibilitatea prelungirii ulterioare a valabilităţii sale 

cu încă 10 ani. În România, acţiunea a beneficiat de o prezentare succintă în mass-

media, fără a i se acorda un caracter festiv. 

În cursul  aceluiaşi an, între 19 şi 21 noiembrie, ca expresie a noului curs politic 

manifestat la Kremlin, la Geneva, are loc întâlnirea dintre liderul sovietic Mihail S. 

Gorbaciov şi preşedintele SUA, Ronald Reagan. În cursul întrevederii, cei doi lideri au 

convenit asupra unei reduceri cu 50 de procente a numărului rachetelor nucleare cu rază 

medie de acţiune
8
. 

În mai 1987, la Berlin, se desfăşoară consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 

al Pactului de la Varşovia, consacrată dezbaterii şi adoptării doctrinei militare a alianţei. 

În contextul schimbărilor de orientare politică promovate de Mihail S. Gorbaciov, se 

produce şi o modificare de conţinut a doctrinei militare sovietice, care preciza 

renunţarea la principiul ofensivei strategice, înlocuindu-l cu principiul „suficienţei 

pentru apărare”
9
. 

Şedinţa a generat o vie polemică între conducerea română şi cea sovietică, prima 

condiţionând semnarea documentului de introducerea unor amendamente cu caracter 

doctrinar, aspect dictat de faptul că România avea o doctrină militară defensivă. Pe 

parcursul discuţiilor, liderul sovietic a declarat că nu are cunoştinţă de existenţa unei 

doctrine militare româneşti şi a solicitat să i se pună la dispoziţie un document oficial 

din care rezultă conţinutul acesteia. Ceauşescu a promis că îi va satisface rugămintea, 

lucru pe care nu l-a mai făcut ulterior
10

. 

Sporirea încrederii reciproce, între cele două blocuri politico-militare, a marcat 

un aspect deosebit, derulat în lunile august şi septembrie 1987, când, pentru prima dată 

în decursul Războiului Rece, inspectori americani au asistat la o aplicaţie sovietică în 

zona Minsk, iar inspectori sovietici au asistat la exerciţiile NATO desfăşurate în Turcia. 

La 8 decembrie 1987, la Washington, are loc semnarea tratatului bilateral 

sovieto-american asupra eliminării rachetelor cu rază medie şi scurtă de acţiune, 

cunoscut sub numele de „Tratatul INF”. Tratatul, intrat în vigoare pe 1 iunie 1988, 
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prevedea eliminarea şi interzicerea tuturor rachetelor balistice şi de croazieră, 

americane şi sovietice, cu lansator terestru având o rază de acţiune cuprinsă între 300 şi 

3.400 mile (500 până la 5.500 km). Totodată, factorii decidenţi ai celor două 

superputeri se pun de acord în privinţa măsurilor care să permită monitorizarea 

experienţelor din poligoanele nucleare aparţinând celor două state. 

Expresie a noului curs indus de leadership-ul de la Kremlin politicii externe a 

URSS, în 1988 începe retragerea forţelor sovietice din Afganistan, proces încheiat pe 

15 februarie 1989. Invazia, apoi ocupaţia sovietică din Afganistan a marcat o gravă 

eroare de percepţie a liderilor de la Kremlin asupra situaţiei geopolitice şi geostrategice 

din această zonă, ce a generat serioase implicaţii în sfera relaţiilor internaţionale. 

Importantele pierderi în personal, armament şi tehnică militară, precum şi în plan 

imagologic, înregistrate de forţele sovietice pe parcursul ocupaţiei, au determinat o 

serie de experţi şi analişti politici şi militari, să considere această aventură militară drept 

„Vietnamul URSS”
11

. 

O contribuţie însemnată la întărirea încrederii, cooperării şi securităţii pe 

continentul european, a reprezentat-o iniţiativa luată, în luna ianuarie 1989, de către 

guvernele RDG, Poloniei, Ungariei, Cehoslovaciei şi Bulgariei, vizând reducerea 

forţelor armate convenţionale şi a bugetelor de apărare, aspect ce urmărea reducerea 

dezechilibrelor manifestate în privinţa cuantumului forţelor convenţionale din Europa 

ale celor două alianţe militare. 

Se impune atenţiei consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Pactului de la 

Varşovia desfăşurată la Moscova, în data de 4 decembrie 1989. Lucrările au fost 

deschise de către Mihail S. Gorbaciov, care a făcut cunoscut faptul că pe agenda 

şedinţei figurează o scurtă informare asupra întâlnirii avute în Malta, cu preşedintele 

american, George H.W. Bush. Liderul sovietic a propus, spre dezbatere, elaborare şi 

publicare, o declaraţie comună în care era denunţată invadarea Cehoslovaciei în 1968, 

de către trupele Pactului de la Varşovia şi, pe cale de consecinţă, se proceda la 

dezavuarea publică a „doctrinei Brejnev”. 

Pe întreg parcursul şedinţei, liderul de la Bucureşti a avut o vizibilă atitudine de 

frondă faţă de liderul sovietic, declarând că statul român nu semnează documentul, 

nefiind participant la agresiune şi a solicitat liderului de la Kremlin retragerea tuturor 

forţelor sovietice de pe teritoriile statelor membre ale Pactului de la Varşovia. La rândul 

său, liderul sovietic a replicat că acest demers se va derula, după încheierea unor 

reglementări bilaterale între autorităţile de la Moscova şi cele ale fiecărui stat pe 

teritoriul căruia erau dislocate forţe armate sovietice. După încheierea şedinţei, 

delegaţiile sovietică şi română au procedat la convorbiri oficiale, vizând aspecte ale 

relaţiilor bilaterale, soldate însă, fără rezultate notabile
12

. 

Contextul general al încheierii Războiului Rece, va marca o serie de evenimente 

notabile în problematica securităţii internaţionale, cu implicaţii majore la scara 

întregului continent european. Astfel, între 11 şi 13 februarie 1990, miniştrii afacerilor 

externe ai statelor membre ale celor două alianţe militare se întâlnesc la Ottawa, cu 
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prilejul desfăşurării lucrărilor conferinţei „Cer deschis”, care îşi propunea ca scop 

prevenirea, prin inspecţii aeriene, a oricărui atac efectuat prin surprindere. 

Totodată, pe fondul încheierii confruntării specifice Războiului Rece, procesul 

reunificării Germaniei dobândeşte noi dimensiuni politice. După etapa încheierii, la 17 

iulie, la Paris, a conferinţei „doi + patru”, pe 12 septembrie, la Moscova, în continuarea 

evoluţiei fireşti a procesului de reunificare, reprezentanţii RFG, RDG, SUA, URSS, 

Marii Britanii şi Franţei parafează tratatul „doi + patru”; actul valida în mod oficial 

redobândirea deplinei sale suveranităţi şi reunificarea Germaniei, fapt, de altfel, realizat 

la 3 octombrie 1990
13

. 

Arhitectura de securitate pe continentul european capătă noi valenţe spre finele 

anului 1990, când, la 19 noiembrie, la Paris, în cadrul reuniunii la vârf a Conferinţei 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa, reprezentanţii statelor  membre ale Alianţei 

Nord-Atlantice şi ale Pactului de la Varşovia procedează la semnarea Tratatului asupra 

forţelor armate convenţionale în Europa, aşa-numitul Tratat CFE. Documentul fixează 

plafoanele maxime pentru principalele categorii de armamente care permit un atac prin 

surprindere şi lansarea operaţiilor ofensive de anvergură.  

Summit-ul de la Paris îşi afirma sprijinul pentru transformarea Conferinţei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa, într-un forum pentru un dialog politic cuprinzător, 

într-o Europă unită. La încheierea reuniunii, şefii de stat şi de guvern ai statelor 

participante emit documentul intitulat „Carta de la Paris pentru o nouă Europă”, act ce 

stabilea cadrul general de abordare a problematicii de securitate pe continent
14

. 

Anul următor va consemna, în noul context geopolitic şi de securitate de pe 

continentul european, încheierea progresivă a activităţii şi în cele din urmă, desfiinţarea 

alianţei politico-militare a blocului comunist. Astfel, pe 25 februarie, reprezentanţii 

URSS, Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României şi Ungariei, se reunesc la 

Budapesta pentru a proceda de comun acord la dizolvarea structurilor militare ale 

Pactului de la Varşovia. Acum îşi încheie activitatea Comitetul Miniştrilor Apărării, 

Comandamentul şi Statul Major Unit, Consiliul Militar şi cel Tehnic. La 31 martie are 

loc dizolvarea oficială a structurii militare a alianţei. 

La 1 iulie, la Praga, s-a produs disoluţia oficială a Pactului de la Varşovia, în 

conformitate cu prevederile articolului 11 din textul tratatului, care stipula încheierea 

valabilităţii acestuia, în condiţiile realizării unui sistem general de securitate colectivă 

în Europa
15

. 

Perspectiva istorică evidenţiază faptul că, atitudinea adoptată de România în 

cadrul Pactului de la Varşovia a reprezentat o experienţă interesantă şi unică, evoluând 

de la o stare de obedienţă excesivă faţă de puterea hegemonică a alianţei, la postura de 

„aliat rebel”. 

Dat fiind faptul că, pe parcursul decadei anilor ’80, dictatura cuplului Ceauşescu 

îmbracă forme tot mai aberante, se constată o izolare tot mai accentuată a statului 

român pe plan internaţional. În aceste circumstanţe, implicarea românească în dinamica 

relaţiilor internaţionale cunoaşte o progresivă şi accentuată reducere. 
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În pofida acestei situaţii, în 1985 se remarcă adoptarea unui Apel Solemn adresat 

statelor aflate în conflicte militare, în vederea încetării ostilităţilor, precum şi a unui 

Angajament Solemn din partea statelor membre ale organizaţiei, de a nu recurge la forţă 

şi la ameninţarea cu forţa în relaţiile dintre ele de către sesiunea Adunării Generale a 

ONU, la propunerea autorităţilor de la Bucureşti. Deşi principial aceste demersuri erau 

bine intenţionate, acestea au căpătat, în ţară, un pronunţat caracter propagandistic, 

materializate prin mitinguri şi marşuri în sprijinul păcii, întocmirea de liste cu 

semnături de exprimare a adeziunii cetăţenilor români la aceste iniţiative; în mod 

evident, aspectele în cauză au vizat potenţarea imaginii lui Ceauşescu pe plan 

internaţional, în chip de „campion al luptei pentru pace”.  

Analiza modificărilor politice majore, derulate în cursul anului 1989 în statele-

satelit din Europa Centrală şi Răsăriteană, evidenţiază faptul că acestea au avut loc pe 

fondul abandonării „doctrinei Brejnev” de către URSS, în virtutea căreia aceasta îşi 

aroga dreptul de a interveni, în numele apărării socialismului, în sfera sa de influenţă
16

. 

Artizanul acestor demersuri, liderul sovietic Mihail S. Gorbaciov, îi mărturisea la 

începutul anului 1989 fostului secretar de stat al SUA, Henry Kissinger că, încă din anii 

’70 realizase că sistemul comunist trebuia schimbat radical, apreciind că „era uşor să-ţi 

dai seama ce era greşit”
17

. 

Prăbuşirea regimurilor totalitare din fostele state comuniste în cursul anului 1989, 

reunificarea Germaniei, disoluţia Pactului de la Varşovia, şi, în final, dispariţia URSS la 

sfârşitul anului 1991, au jalonat încheierea Războiului Rece şi începutul unei noi etape, 

marcată prin transformarea radicală, sub toate aspectele, a arhitecturii de securitate pe 

continentul european
18

. 

Profund interesată şi, totodată, implicată în problematica asigurării păcii şi 

securităţii în aria de responsabilitate, NATO a procedat la o evaluare de substanţă a 

noului mediu de securitate ce se profila în Europa la sfârşitul Războiului Rece şi, în 

consecinţă, a demarat o serie de acţiuni ce au vizat, pe de o parte, modificarea abordării 

relaţiilor cu fostele state comuniste, iar pe de altă parte, transformarea intrinsecă a 

structurilor şi misiunilor sale. 

Conform postulatelor realismului politic, manifestat în decursul  perioadei 

bipolare postbelice, încheierea Războiului Rece ar fi trebuit să determine şi dispariţia 

NATO. Alianţele militare sunt considerate construcţii conjuncturale, urmărind scopul 

achiziţiei de putere pentru statele membre şi având menirea de a concura la aplicarea 

logicii echilibrului strategic în arena internaţională. Dispărând ameninţarea care i-a 

generat apariţia, alianţa urmează implicit să se dezintegreze
19

. Dispariţia Pactului de la 

Varşovia a condus la diminuarea ameninţării percepute de membrii NATO, îndeosebi în 

condiţiile în care demersurile de politică externă şi de securitate derulate de liderii de la 

Kremlin, au liniştit temerile Occidentului privitoare la viitoarele intenţii ale Moscovei
20

. 
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Contrar însă conceptelor realismului politic, NATO nu a dispărut odată cu 

adversarul pe care avusese misiunea să-l neutralizeze. Coeziunea aliaţilor nu a scăzut, 

rolul SUA în Alianţă nu a slăbit, iar gradul de coordonare politico-militară între statele 

membre nu s-a diminuat. 

Evaluând noul mediu de securitate creat la finele Războiului Rece, opinăm că 

NATO s-a dovedit a fi singura organizaţie internaţională capabilă să poată asigura 

stabilitatea pe continentul european. 

Constituirea NATO în 1949 a instituţionalizat relaţia complexă a SUA cu Europa 

Occidentală în domeniul securităţii şi al apărării comune. Angajarea statelor membre în 

spiritul şi litera Tratatului de la Washington a căpătat substanţă prin coordonarea, 

consensul politic şi integrarea militară
21

. 

NATO a atenuat unele temeri ale sovieticilor în privinţa Germaniei reunificate şi 

a promovat totodată, un climat propice dialogului şi încrederii în Europa post-Război 

Rece
22

. Perspectiva istorică evidenţiază pregnant faptul că Alianţa a continuat să 

asigure securitatea statelor membre, a menţinut stabilitatea pe continent şi a sprijinit 

evoluţia spre democraţie a fostelor state comuniste din Europa de Est. 

Dacă în perioada postbelică, specifică bipolarităţii balanţei de putere pe plan 

mondial, Alianţa a avut de îndeplinit o dublă misiune – anume aceea de a asigura 

apărarea colectivă a membrilor săi şi de a o utiliza în beneficiul operei sale de pace – la 

încheierea Războiului Rece, NATO a abordat o multitudine de sarcini furnizate de 

complexitatea noului mediu de securitate din Europa. Analistul François de Rose 

aprecia că NATO se confrunta cu cinci sarcini importante pentru viitoarea arhitectură 

de securitate a Europei: „să asigure persistenţa unui echilibru de forţe în Europa astfel 

încât, în ciuda reducerii masive a prezenţei americane, Rusia să nu cântărească exagerat 

de greu în balanţa situaţiei politice şi geostrategice; să răspundă nevoii de securitate a 

ţărilor din Europa Centrală şi de Est; (...) să convină, împreună cu Rusia asupra noii 

forme a raporturilor dintre aceasta şi Alianţă; să fie în măsură să coopereze cu Naţiunile 

Unite pentru menţinerea sau pentru restabilirea păcii; să-şi îndrepte atenţia asupra 

problemelor de securitate care se pun sau se profilează în Mediterana sau, mai general, 

în sudul Europei”
23

. 

În noul context politic internaţional, Alianţa continua să-şi îndeplinească funcţia 

de apărare colectivă, însă, devenea şi un organism de cooperare cu alte organizaţii 

implicate în asigurarea securităţii, precum şi cu foştii adversari. În declaraţia emisă la 

încheierea summit-ului aniversar de la Bruxelles, din 29–30 mai 1989, aliaţii şi-au 

definit poziţia în privinţa transformărilor ce se produceau în peisajul politic european al 

momentului
24

. 

Evoluând pe acelaşi trend, Consiliul Nord-Atlantic, reunit la nivel ministerial în 

luna iunie a anului 1990 în localitatea Turnberry din Marea Britanie, a dat publicităţii 
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un comunicat prin care Alianţa lua act de prefacerile ce se produceau pe continent şi îşi 

asuma rolul de a ajuta la construirea unui nou climat de securitate în Europa. Pentru 

realizarea acestui deziderat, aliaţii susţin importanţa limitării înarmărilor, dezvoltarea 

măsurilor de încredere în privinţa armamentelor convenţionale şi a celor nucleare 

strategice, cât şi susţinerea reformelor  politice şi economice din statele Europei de Est. 

Preocuparea NATO de a susţine transformările structurale din Europa Centrală şi 

Răsăriteană avea ca principală motivaţie faptul că, noile riscuri la adresa securităţii 

Alianţei proveneau mai puţin din probabilitatea unei agresiuni din partea foştilor 

adversari, cât din consecinţele imprevizibile ale unei perioade de transformări politice şi 

economice rapide şi a unor tensiuni sociale şi interetnice
25

. Rolul pe care NATO era 

chemată să îl joace, în cadrul noii arhitecturi de securitate a continentului, reclama 

lărgirea ariei de interes a Alianţei şi în exteriorul frontierelor statelor membre. 

În cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic, din 5-6 iulie 1990, de la Londra 

(una de o extremă importanţă prin deciziile adoptate), şefii de stat şi de guvern ai ţărilor 

membre au făcut un inventar complet al perspectivelor deschise de evenimentele din 

Europa şi anunţau concluziile la care au ajuns în „Declaraţia asupra unei Alianţe Nord-

Atlantice reînnoite”
26

. Documentul ce consemna rezultatele acestei reuniuni, enunţa 

schimbările majore care aveau loc în Europa, evidenţia menţinerea măsurilor privind 

asigurarea securităţii aliaţilor şi stipula faptul că, rolul Alianţei rămânea esenţial în 

menţinerea stabilităţii pe continentul european. 

În acest context, NATO îşi exprima dorinţa creării unui parteneriat cu toate 

statele europene, deschiderea către Est semnificând de fapt, sprijinirea ţărilor din zonă 

pentru a parcurge lungul drum către democraţie. Documentul adoptat la Londra stabilea 

că „NATO trebuie să devină o instituţie în care europenii, americanii şi canadienii să 

lucreze împreună, nu numai în sensul apărării comune, ci şi pentru crearea de noi 

parteneriate cu toate naţiunile Europei. Comunitatea atlantică trebuie să privească spre 

ţările din Est, spre foştii săi adversari din perioada Războiului Rece şi să le ofere 

prietenia sa”
27

. În scopul realizării unei cooperări solide şi durabile cu statele central şi 

est-europene, Consiliul Nord-Atlantic reunit la Londra propunea o declaraţie comună 

prin care se stabilea că „nu mai sunt adversari şi îşi vor reafirma voinţa de a se abţine de 

la recurgerea la forţă împotriva integrităţii teritoriale a altui stat”
28

.  

În Declaraţia de la Londra se face de asemenea, referire la reunificarea 

Germaniei. Integrarea Germaniei reunificate în NATO a fost acceptată şi de Moscova, 

în cadrul convorbirilor „doi + patru”, cancelarul Helmuth Kohl dând asigurarea că, 

după reunificare, forţele armate federale vor avea numeric, plafoane inferioare celor 

deţinute de RFG. Aspect esenţial, apartenenţa Germaniei la NATO contribuia la 

înlăturarea temerilor privind puterea militară a unei Germanii reunificate
29

. 

Totodată, în cadrul reuniunii de la Londra, aliaţii au decis elaborarea unui nou 

concept strategic, ce va fi adoptat în 1991, cu prilejul summit-ului Consiliului Nord-
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Atlantic de la Roma, şi care se va îndepărta de conceptul apărării avansate, depinzând 

în mai mică măsură de armele nucleare, al căror nivel urma să fie redus. Schimbările 

politice şi militare din Europa au determinat nu numai modificarea strategiei militare, 

prin reducerea forţelor convenţionale în Europa şi a limitării armamentelor nucleare la 

cel mai scăzut nivel, ci şi restructurarea în sine a forţelor NATO. Acestea vor fi foarte 

flexibile şi mobile, astfel încât Alianţa să aibă o rapidă reacţie în condiţiile gestionării 

unei crize
30

. 

Evaluarea, din perspectivă istorică, a problematicii asigurării păcii şi securităţii 

pe continentul european la finalul deceniului nouă, pune în evidenţă faptul că, în 

condiţiile prăbuşirii regimurilor totalitare din fostele state comuniste, a reunificării 

Germaniei, a disoluţiei Pactului de la Varşovia, şi, în final, al colapsului URSS, NATO 

a fost promotorul stabilităţii în condiţiile emergenţei unei noi arhitecturi de securitate în 

Europa. 
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Abstract  

 On November 1, 1984 Romania ceased to satisfy the requests of the International Monetary 

Fund to continue the devaluation of the national currency and increasing interest rates and prices and 

put an end to the structural adjustments promoted under stand-by agreements concluded with the 

Fund in June 1981. The authorities from Bucharest pondered that the appreciation of the national 

currency was justified by price stability in Romania, which was possible through various measures to 

increase efficiency. By the same date interest rates was reduced by three percent. IMF director, J. de 

Larosière, criticized economic measures taken by the authorities from Bucharest, saying that, given 

the circumstances, Romania's objective to maintain or even increase current account surpluses was 

forcing the economy to a lower growing rate path and a tighter control of imports than it was 

possible. 

  

 Keywords: deppreciation, increasing interest rates, strucutural adjustments, current account 
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 La 1 noiembrie 1984 Bucureştiul a încetat să mai satisfacă cererile Fondului de 

continuare a devalorizării leului, creşterii dobânzilor şi preţurilor, punând capăt 

ajustărilor structurale pe care le-a promovat după încheierea aranjamentului stand-by 

din iunie 1981. 

 Directorul Direcţiei Valutară şi Metale preţioase din B.N.R., Ion Ilie, a transmis 

locţiitorului directorului Departamentului European al F.M.I., Hans Schmitt, că 

începând cu data de 1 noiembrie 1984 cursul comercial al leului este de 17,50 lei pentru 

un dolar S.U.A. şi de 15,50 lei pentru o rublă transferabilă, iar cursul necomercial este 

de 12,50 lei pentru un dolar. Noile cursuri reprezentau o apreciere a leului de 32,46% 

pentru operaţiuni comerciale şi de 20,8% pentru operaţiuni necomerciale, faţă de 23,18 

lei şi respectiv 15,10 lei pentru un dolar, cursuri existente la 29 octombrie 1984.
1
 

 Măsurile adoptate de autorităţile române au fost analizate de Departamentul 

European şi Departamentul relaţiilor valutare şi comerciale într-un document intitulat: 

„România. Cursul valutar şi alte măsuri introduse la 1 noiembrie 1984“, aprobat de 

Hans Schmitt (locţiitor al directorului Departamentului European – n.n.) şi Eduard H. 

Brau, la 6 decembrie 1984
2
. 

                                                           

*Articoul este un subcapitol din lucrarea România între Est și Vest. Rambursarea anticipată a datorie 

externe în valută convertibilă: constrîngeri, privațiuni, autoizolare, vol 2. aflat sub tipar. 
1
 Arhiva BNR, Fond DVMP, doasr nr. 7/1983-1985, f. 198. 

2
 Idem, f. 194-197. 



 

 Personalul a fost informat despre aprecierea de la 1 noiembrie 1984 a cursurilor 

valutare în România într-o telegramă uzuală săptămânală datată 2 noiembrie, primită de 

la B.N.R. 

 Banca Naţională a transmis, la cererea personalului, la 12 noiembrie 1984, 

motivarea autorităţilor pentru efectuarea schimbărilor, potrivit căreia „aprecierea leului 

este justificată prin stabilitatea preţurilor în România, care la rândul său a fost posibilă 

prin diverse măsuri pentru creşterea eficienţei“
3
. 

 Personalul a aflat „din raportările din presa română“ că şi dobânzile au fost 

modificate, fiind reduse, de la aceeaşi dată, cu trei puncte procentuale. Principala 

categorie – „creditele curente date unităţilor industriale, de transport, de cercetare 

ştiinţifică, servicii publice, livrări şi vânzări şi de comerţ exterior“ – a fost diminuată de 

la 8% la 5%. Şi anumite preţuri au fost reduse prin scăderea plafoanelor de rentabilitate 

în unele sectoare „care par să fie cele care produc mărfuri manufacturate intermediare“. 

Pentru creşterea stimulentelor, partea de beneficii care rezulta din realizările peste plan 

care se distribuia muncitorilor a fost majorată
4
. 

 Prezentarea măsurilor adoptate era însoţită, în documentul F.M.I., de o prezentare 

succintă a evoluţiei economice recente, în care se arăta că după 1980 dezvoltarea 

economică a României a fost dominată de efectele scăderii bruşte ale intrărilor de 

capital nou şi ajustărilor care au urmat la contul curent extern. Contul curent al balanţei 

de plăţi în valute convertibile a trecut de la un deficit de 2,4 miliarde dolari S.U.A. în 

1980 la un excedent de aproape 1 miliard dolari în 1983, schimbare datorată contului 

comercial de mărfuri cu un deficit redus puternic în comerţul cu petrol şi unui excedent 

mare la tranzacţiile nepetroliere prin restrângerea importului. 

 În pofida restrângerii severe a importurilor, care a fost compensată doar parţial 

prin creşterea importurilor din zona neconvertibilă, autorităţile pretind că – apreciau 

cele două departamente ale F.M.I. – produsul intern real a crescut în fiecare an, deşi 

mai lent decât în anii anteriori, statistica oficială indicând o creştere a produsului 

naţional real global cu 3,5% în 1983 şi estimări superioare (cca 7%) pentru anul 1984
*
. 

 Obiectivele aranjamentului stand-by aprobat de Fond în iunie 1981 erau 

„întărirea balanţei de plăţi, ca şi înfăptuirea unei reforme a cursurilor valutare şi a 

preţurilor interne“. Astfel, numărul de cursuri comerciale a fost redus treptat şi un curs 

comercial unificat a intrat în vigoare la mijlocul anului 1983. În acelaşi timp – se 

consemna în document – au existat creşteri substanţiale ale preţurilor interne, în special 

pentru energie, atât în 1981, cât şi în 1982
5
. 

 În 1983 un element principal al politicii interne aplicate ca parte a programului 

pe 1983 în cadrul aranjamentului stand-by a fost „deprecierea cumulativă a leului faţă 

de dolarul S.U.A. de circa 30% între sfârşitul anului 1982 şi 1 ianuarie 1984, adoptarea 

legării de un coş pentru cursul valutar începând de la 1 iulie 1983 şi majorări ale 

dobânzilor, „care pentru principalele nivele însumau un total de 5 puncte procentuale. 

„Totuşi, autorităţile – subliniau Departamentul European şi Departamentul relaţiilor 
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 Idem, f. 194. 

4
 Ibidem. 

*
 Produsul intern brut pe locuitor în dolari ppc, estimează profesorul Victor Axenciuc în recenta sa lucrare „Produsul 

intern brut al României. 1862-2000“, vol. I (p. 40), a scăzut în 1980 şi 1981, dar a înregistrat creşteri în anii 1982, 1983 şi 
1984. Indicii produsului intern brut pe locuitor au diminuat de la 667,5 (faţă de 100 în 1950) în 1979, la 666,1 în 1980 şi la 
662,1 în 1981, crescând apoi la 685,1 în 1982, 724,3 în 1983, 764,9 în 1984. 
5
 Idem, f. 195. 



 

valutare şi comerciale –, pe linia unei reînnoiri a accentului pus pe stabilitatea 

preţurilor, au acţionat pentru a permite o transmitere numai foarte parţială a 

efectelor acestor din urmă măsuri asupra preţurilor interne (subl. ns. – I.A.). Atât 

indicele preţurilor cu amănuntul, cât şi indicele preţurilor de producţie au crescut cu 

mai puţin de 1% în 1983 şi nu au avut schimbări sau probabil chiar au scăzut până în 

prezent, în 1984. 

 Aprecierea personalului asupra măsurilor adoptate de guvernul român şi a 

evoluţiei economice recente evidenţia faptul că în discuţiile purtate cu autorităţile 

române cu privire la politica valutară din 1983 şi 1984, personalul s-a ghidat după 

următoarele două principii: 

 – „dorinţa de a reversa tendinţa de scădere a exporturilor nepetroliere către zona 

convertibilă“, a cărei continuare, prin efectele sale asupra nivelului de import, părea să 

implice riscul dereglării din ce în ce mai severe a producţiei interne, datorită lipsei de 

componente din import; 

 – „dorinţa de a reversa aprecierea efectivă reală substanţială dar involuntară a 

leului care a apărut în 1981-1983“, apreciere care a apărut datorită legării leului de 

dolarul S.U.A. până la mijlocul anului 1983 şi a fost în parte reversată prin 

devalorizările din 1983 şi de la începutul anului 1984
6
. 

 Personalul considera că deprecierea efectivă reală, modestă în 1984, datorată 

stabilităţii preţurilor interne, a fost compensată prin aprecierea leului la 1 noiembrie 

1984, astfel încât „efectele devalorizărilor în baza recentelor programe cu Fondul au 

fost anulate“. În aceste condiţii, obiectivul României de a menţine sau chiar a majora 

excedentul contului curent, ar forţa economia pe calea unei creşteri mai scăzute, cu un 

control mai sever al importurilor decât ar fi fost altfel posibil
7

. Relaţia dintre 

importurile din zona convertibilă şi ritmul care poate fi atins la creşterea internă nu este 

ceva clar delimitat, întrucât pot fi schimbări compensatorii în importul din zona 

neconvertibilă, deşi până în 1983 acest fapt nu s-a întâmplat
8
. Personalul era sceptic, 

aşa cum s-a indicat în raportul său privind consultarea pe 1984 în baza Art. IV, cu 

privire la ritmul pozitiv de creştere a producţiei industriale în condiţiile restrângerii 

importului, declarând că „nu are posibilitatea să furnizeze estimări proprii alternative“ 

privind creşterea economiei româneşti. 

 Personalul semnala încă o nesiguranţă majoră legată de efectele aprecierii leului. 

„Autorităţile române au susţinut – se arăta în documentul Fondului – în general că 

politica cursului valutar este numai unul dintr-un număr de instrumente de care dispun 

pentru a influenţa comerţul exterior. Ele au afirmat că rolul acesteia este mai puţin 

important în economia lor decât în economiile tipice de piaţă şi că posibilitatea de a 

realiza ajustarea prin alte măsuri decât preţurile prin intermediul aparatului de 

planificare centrală este corespunzător mai mare. Ca reflectare parţială a acestui punct 

de vedere, efectele recentei devalorizări asupra preţurilor interne şi beneficiilor au fost 

în multe cazuri compensate, în special prin schimbări compensatorii în fluxul net de 

fonduri între buget şi sectorul întreprinderilor. Mai mult chiar, atunci când preţurile şi 
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 Ibidem. 

7
 Idem, f. 196. 

8
 Ibidem. 



 

beneficiile s-au schimbat, aparent au fost restricţii în continuare asupra schimbării 

tipului de investiţii şi producţie“.
9
 

 Personalul a susţinut la rândul său „o transmitere mai completă a efectelor 

cursului valutar şi ale măsurilor privind reforma preţurilor, atât în scopul îmbunătăţirii 

calităţii informaţiilor disponibile pentru planificatorii centrali, cât şi pentru a asigura că 

procesul de luare autonomă a deciziilor la nivel de întreprindere, în măsura în care 

aceasta este permis, este ghidat de parametrii corespunzători ai preţului“
10

. 

 Acest punct de vedere se regăseşte şi în rezumatul preşedintelui F.M.I. făcut la 

discuţia din Consiliul Directorilor cu privire la consultarea cu România pe 1984 în baza 

Art. IV: «Directorii au concentrat discuţiile lor asupra câtorva constrângeri asupra 

eficacităţii devalorizărilor, care sunt cauzate de faptul că efectele lor nu sunt transmise 

mai departe asupra preţurilor finale“. În timp ce se recunoaşte trăsăturile distincte ale 

economiilor central planificate, inclusiv rolul mai puţin central jucat de cursul valutar în 

comparaţie cu economiile de piaţă, majoritatea directorilor au insistat ca autorităţile 

române să reducă aceste constrângeri substanţial şi să permită o flexibilitatea mai mare 

a preţurilor interne...»
11

. 

 În concluzie „personalul a avut din ce în ce mai multe îndoieli cu privire la 

măsura în care autorităţile împărtăşesc aceste obiective, în special după anularea 

aranjamentului stand-by în ianuarie 1984. Există indicaţii care se amplifică, arătând 

că autorităţile se îndepărtează de intenţiile afirmate de ele anterior de a efectua o 

reformă a preţurilor şi în acelaşi timp a permite o mai mare autonomie la nivel de 

întreprindere. Dacă aceasta este de fapt direcţia în care merge politica aplicată 
(subl. ns.), politica cursurilor valutare şi a preţului în general, poate fi de aşteptat să 

aibă numai un rol subordonat în alocarea resurselor“
12

. 

 Aceste probleme vor fi pe larg discutate – se preciza în documentul F.M.I. 

redactat de Departamentele European şi al Relaţiilor Valutare şi Comerciale, aprobat de 

Hans Schmitt şi Eduard H. Brau – în timpul viitoarei consultări în baza Art. IV cu 

România, care se prevedea a avea loc „aproximativ în luna mai 1985“.    

 În conferinţa ţinută la New York la 29 noiembrie 1984
13

, despre Rolul Fondului 

Monetar Internaţional, directorul general J. de Larosière a abordat rolul acestuia în 

supravegherea politicii economice şi financiare a ţărilor membre şi de finanţare a 

acestora. 

 Experienţa din trecut şi prezentul reliefează în mod clar, arăta el, „nevoia de a se 

întări supravegherea de către Fond“, obiectiv larg susţinut de către ţările membre – 

debitori şi creditori în aceeaşi măsură. La întâlnirile la nivel înalt ale ţărilor industriale 

(cel mai recent la Londra) şi, în general, în cadrul reuniunii anuale F.M.I., au fost luate 

angajamente pentru întărirea supravegherii şi pentru a o face mai eficientă, iar 

procedurile au fost reaccentuate. Dar, aprecia directorul general, „ceea ce este necesar 

acum este dorinţa politică din partea ţărilor membre de a îşi îndeplini angajamentele lor 

cu privire la luarea hotărârilor politice şi la acţiunile concrete. Acestea se aplică – 
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continua el – desigur, cu deosebire la principalele ţări industriale care sunt în afara 

condiţionalităţii, dar ale căror acţiuni politice au o influenţă atât de decisivă în favoarea 

cadrului economic mondial“
14

. 

 În ceea ce priveşte rolul F.M.I. ca furnizor de fonduri pentru finanţarea pe termen 

mijlociu a balanţelor de plăţi – adesea în asociere cu alte tipuri de finanţare – ca „sprijin 

pentru programe de ajustare puternică şi bine gândite“, îndatorarea multor ţări în curs 

de dezvoltare a făcut necesară amplificarea rolului Fondului în acest sens. După 

izbucnirea crizei datoriilor la mijlocul anului 1982, F.M.I. a acordat împrumuturi de cca 

22 miliarde dolari pentru programe de ajustare în aproape 70 de ţări, existând 

angajamente în curs pentru încă 6 miliarde dolari aferente unui număr de 31 de 

programe. 

 Finanţarea de către Fond „este limitată şi aşa trebuie să fie“, dar „ea are o 

importanţă strategică cu mult mai mare“ – aprecia J. de Larosière – pentru că, „fiind 

legată de programe de ajustare, ea ajută la readucerea ţărilor pe calea creşterii şi a 

recâştigării încrederii pentru a primi credite“. Totodată, afirma directorul general, 

„reconfirmarea politicii aplicate şi îmbunătăţirea perspectivelor face posibil să se 

găsească finanţarea adiţională din alte surse comerciale şi oficiale – care adesea au fost 

întrerupte“
15

. 

 Prezentând „modul nostru de a gândi la Fond“ cu privire la cerinţele de finanţare 

în perioada următoare, J. de Larosière arăta că „a existat o părere greşită din partea unor 

observatori că programele de ajustare sprijinite de Fond au la bază austeritatea şi prin 

aceasta ele sunt anti-creştere“
16

. Cea mai mare parte a neînţelegerii „se datoreşte 

faptului că în mod frecvent a existat o întârziere din partea ţărilor care contactează 

Fondul numai după ce economiile lor sunt într-un stadiu de criză acută, după mulţi ani 

de conducere economică eronată combinată cu luarea de împrumuturi externe mai 

împovărătoare decât pot fi suportate“
17

, şi în aceste condiţii nu este surprinzător să se 

constate că ritmurile de creştere au scăzut şi că astfel de ţări au de urcat abrupt, din 

greu, pentru a reintra pe făgaşul cel bun. Nu are niciun sens – considera el – să se 

atribuie slăbiciunile grupului de ţări care au contactat cu întârziere Fondul modului de a 

acţiona al acestuia
18

. 

 Pentru a vedea ce se întâmplă cu creşterea economică după ce intervine Fondul, 

J. de Larosière făcea trimitere la „un studiu recent făcut de personalul F.M.I. care 

examinează experienţa privind ajustarea într-un număr de ţări, care au utilizat resursele 

Fondului în ultima parte a deceniului ’70, pe o perioadă de zece ani până în 1983“. 

Potrivit acestuia, „acele ţări care şi-au întărit politica lor internă şi au urmat o politică 

de cursuri valutare, care a avut ca rezultat o îmbunătăţire semnificativă a 

competitivităţii şi producţia lor a fost profitabilă, au realizat creşteri substanţiale ale 

exportului, care, la rândul lor, au fost asociate cu o redresare puternică a creşterii“
19

. El 

nega existenţa unei compensări între eforturile de stabilizare şi ritmul de creştere, 

sugerat în „alte lucrări empirice“, afirmând că „o astfel de asociere este slabă şi 
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18

 Idem, f. 200. 
19

 Ibidem. 



 

tranzitorie“ şi că „pe termen mijlociu, pe măsură ce intră în aplicare măsurile concepute 

(de Fond – n.n.) pentru creşterea capacităţii de producţie, nu există nicio dovadă de 

conflict între ajustare şi creşterea economică“. Din contră, aprecia directorul general al 

Fondului, „cu condiţia ca măsurile privind oferta să fie corespunzătoare, există motive 

puternice empirice să se creadă că se va realiza un ritm de creştere substanţial mai 

ridicat, pe termen mijlociu. Aceste rezultate – continua el – sunt pe linia studiilor 

anterioare publicate de Fond care arată că ţările care au aplicat politici anti-inflaţioniste 

privind administrarea cererii şi politicii competitive de cursuri – politici care sunt 

elementele centrale ale programului Fondului (subl. ns. – I. A.) – au fost în fruntea 

celor care au ritmuri mari de creştere. 

 Subliniind cele de mai sus, J. de Larosière recunoştea totuşi nevoia de a continua 

eforturile pentru a îmbunătăţi supravegherea programelor, fiind conştient „de greutăţile 

şi sacrificiile cerute de ajustare în multe ţări în condiţiile adverse recente existente în 

economia mondială“
20

. Aprecia, totodată, că „propunerile făcute de unele persoane cu 

privire la relaxarea condiţionalităţii Fondului ignoră situaţia existentă. Astfel de 

propuneri implică condiţii nerealiste de finanţare. O condiţionalitate mai redusă ar 

însemna, pentru Fond, o implicare financiară mai mare şi pe termen mai lung în ţările 

problemă: calitatea de membru al F.M.I. nu merge în această direcţie. Se accentuează 

caracterul unitar al Fondului, nevoia de a se menţine caracterul revolving al finanţării 

sale şi importanţa întăririi încrederii altor entităţi financiare în calitatea programelor de 

ajustare sprijinite de Fond“
21

. 

 Directorul F.M.I. a vorbit în conferinţa sa şi despre „rolul Fondului în cataliza 

financiară“, arătând că „perspectiva îmbunătăţirii situaţiei economice în ţările 

problemă (subl. ns. – I. A.) angajate în programe de ajustare în colaborare cu Fondul, a 

fost factorul crucial în menţinerea în mişcare a fluxurilor financiare la un moment dat. 

Noile pachete financiare – afirma el – cuprind credite oficiale şi comerciale şi 

restructurări care au fost ancorate de angajamente cu Fondul făcute de multe ţări“
22

. 

Desigur, teoretic, asemenea fluxuri dau posibilitatea ţărilor care fac eforturi pentru 

ajustare să finanţeze – aşa cum afirma directorul general al F.M.I. – importuri mai mari 

decât ar fi fost altfel posibil, să evite recurgerea la control şi restricţii comerciale care ar 

fi stânjenit creşterea şi ar fi prevenit situaţia în care problemele specifice privind datoria 

unei ţări să se întindă în afară şi să se transforme într-o criză financiară 

internaţională“
23

. Faptul că a fost posibil să se menţină finanţarea internaţională în sume 

adecvate dovedeşte – aprecia J. de Larosière – spiritul de cooperare al tuturor părţilor 

(sub bagheta F.M.I. – n.n.) şi s-a datorat, „şi nu în mică măsură, încrederii altor instituţii 

care dau împrumut în programele sprijinite de Fond“
24

. 

 În viitor, „Fondul va avea de jucat în continuare rolul său de agent pentru ajustare 

ca instituţie finanţatoare şi ca catalizator“, iar experienţa recentă a arătat că Fondul 

trebuie să fie implicat într-un stadiu cât mai incipient în problemele ţărilor, atunci când 

acestea apar, şi nu trebuie să fie văzut ca o organizaţie care vine în ajutor numai atunci 

când există o criză economică. „O acţionare din timp şi mai susţinut ar permite ca 
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adaptarea să aibă loc mai lin, într-un cadru pe termen mijlociu şi astfel ajustarea să fie 

mai acceptabilă din punct de vedere social şi politic“ (subl. ns. – I. A.)
25

. 

 Băncile comerciale – arăta directorul general al Fondului – vor trebui să continue 

să acepte restructurări şi „să furnizeze bani noi în termeni realişti „ţărilor debitoare care 

aplică o politică de ajustare“. În plus, „având în vedere sumele mari pe care le datoresc 

pentru amortizare unele ţări debitoare în următorii câţiva ani, va fi necesar să se 

efectueze restructurarea datoriei într-un context pe termen mijlociu pentru acele ţări în 

care realizările economice merg pe drumul cel bun“. Mexicul şi Venezuela, sublinia J. 

de Larosière, au încheiat în ultimele luni, cu succes, angajamente de reeşalonare cu 

băncile comerciale creditoare care „constituie un pas foarte important înainte“
26

. 

 Fondul prevede pentru viitor, în ceea ce priveşte finanţarea bancară nouă netă, un 

ritm de creştere a unor astfel de împrumuturi „cu mult mai redus decât în perioada care 

a precedat anul 1982, ritm care corespunde unei contribuţii mult mai reduse a finanţării 

de către băncile comerciale pentru deficitul contului curent al ţărilor în curs de 

dezvoltare“. În 1984 Fondul prevede că finanţarea comercială va reprezenta 

aproximativ 30% din deficitul combinat al conturilor curente ale ţărilor în curs de 

dezvoltare, în scădere faţă de 50% dintr-un deficit mult mai mare existent în 1981. O 

parte mai mare a nevoilor de finanţare ale ţărilor în curs de dezvoltare va fi acoperită în 

mod corespunzător din resurse oficiale sau din investiţii directe (care nu dau naştere la 

datorii) şi din finanţare concesionară pe termen lung, ceea ce reflectă „rolul vital pe 

care guvernele ţărilor industriale trebuie să îl joace în sprijinirea financiară necesară a 

eforturilor de ajustare“. 

 În mod firesc, directorul general al F.M.I. a subliniat necesitatea „reinstaurării 

unui climat de încredere fără de care nu pot fi reluate nici fluxurile directe de investiţii 

şi nici transferurile oficiale“
27

. 

 În cadrul unei conferinţe de presă ţinută la 11 octombrie 1985 la Hotel Hilton din 

Seul
28

, unde s-a desfăşurat reuniunea Comitetului Interimar al F.M.I., J. de Larosière, 

directorul general al Fondului, a reafirmat rolul-cheie al instituţiei monetare pe care o 

conducea de furnizor de asistenţă şi supraveghere a politicii financiar-economice 

îndreptată spre stabilitate şi creştere. A subliniat „calmul extrem şi pragmatismul“ care 

predomină în discuţiile cu ţările membre, deşi „nu totdeauna suntem de acord cu privire 

la eşalonarea în timp a programului de ajustare sau asupra altor probleme“
29

, adăugând, 

totodată, că „o instituţie monetară ca a noastră, unde pătrundem adânc în politica unei 

ţări, trebuie să păstrăm situaţia sub cheie, să menţinem caracterul privat al discuţiilor, 

pentru a se păstra încrederea“. 

 Din 1978, când a devenit director general, afirma J. de Larosière, problemele s-au 

intensificat şi magnitudinea dificultăţilor a crescut enorm, astfel încât „noi avem acum 

un rol mai important, deoarece Fondul este asociat cu o politică care are un impact 

crucial asupra situaţiei“, iar punctual de vedere de a nu da public problemele nu s-a 

schimbat. 
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 În ceea ce priveşte realizarea unei ajustări fără a se stânjeni creşterea, directorul 

general al F.M.I. afirma: „Eu nu cred că se poate creşte fără ajustare atunci când există 

dezechilibre care constituie un obstacol în calea creşterii“, ajustarea nefiind un obstacol 

în calea creşterii, ci o condiţie pentru creştere
30

. „Procesul de ajustare trebuie să facă 

posibilă o creştere susţinută. Eu susţin – arăta el – că o ţară care are o inflaţie foarte 

mare, un deficit fiscal foarte mare, un sector public mare şi ineficient, cu întreprinderi 

publice care înregistrează pierderi, un curs de schimb necorespunzător şi nivele de 

dobândă insuficient de atractive pentru a mobiliza economiile interne – o astfel de ţară 

nu va atrage investiţii şi va utilize resursele interne în aşa fel încât se va stânjeni 

creşterea“
31

. 

 Sprijinul financiar dat ţărilor angajate în eliminarea distorsiunilor interne de 

preţuri este necesar deoarece „dacă nu există sprijin extern, şi în acelaşi timp se cere 

unei ţări să schimbe structura preţurilor interne, consecinţele asupra perspectivei 

imediate ale creşterii şi ale producţiei pot fi severe. Astfel, fluxul de finanţare externă 

cuplat cu acţiuni pentru dezvoltare poate facilita trecerea către o structură mai flexibilă 

şi mai realistă a preţurilor“. 

 Este evident că Fondul, în consens cu Banca Mondială, sugera pentru eliminarea 

dezechilibrelor implicarea tot mai adâncă în politica unei ţări pentru schimbarea 

structurii preţurilor interne, un curs de schimb corespunzător şi creşterea dobânzilor, 

pentru a deveni suficient de atractive, care făceau necesar şi un sprijin financiar extern, 

politică preconizată cu consecvenţă de misiunile Fondului şi în consultările cu 

România, în baza Art. IV, din anii 1984 şi 1985. 

 Rolul şi consecinţele programelor de ajustare sprijinite de Fond au fost abordate 

şi de Richard D. Erb, directorul executiv care reprezenta S.U.A. la F.M.I., într-un 

interviu publicat în numărul pe septembrie 1985 al revistei „Bank’s World“. Faţă de 

mai mulţi critici care afirmau că programele de ajustare sprijinite de Fond au stânjenit 

creşterea economică şi dezvoltarea, Erb răspundea categoric: „Un program sprijinit de 

Fond nu stânjeneşte creşterea; el poate ajuta la precizarea condiţiilor pentru creşterea 

economică şi în acelaşi timp pentru stabilitatea externă“
32

. 

 În deplin acord cu directorul general al Fondului, Erb arăta că „multe ţări care au 

primit sprijin financiar de la Fond avuseseră deja o scădere puternică a creşterii 

economice, adesea datorită unei reduceri a finanţării externe şi unui mare dezechilibru 

intern“ şi că „principala problemă este cum poate guvernul să aplice o politică care să 

stabilească sau să restabilească echilibrul care să pună bazele reluării creşterii 

economice şi stabilităţii externe“. El a negat categoric faptul că, prin „sfatul“ pe care îl 

dă şi prin care afectează distribuirea veniturilor într-o ţară membră, Fondul îşi depăşeşte 

mandatul şi intervine în priorităţile social-politice ale ţărilor membre, deoarece „în 

ultimă instanţă ţara membră este cea care ia hotărârile politice

. Guvernul ţării este cel 

care trebuie să aprecieze impactul schimbărilor de politică în distribuirea veniturilor în 

cadrul economiei. Fondul poate da un sfat cu privire la politica de ajustare necesară 

care să constituie baza creşterii economice şi stabilităţii interne. Şi eu nu cred că de-a 
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lungul timpului politica recomandată nu ar fi pe linia îmbunătăţirii bunei stări a 

poporului“
33

. Calitatea sfatului dat de F.M.I., arăta Erb, trebuie apreciată având în 

vedere că în unele cazuri situaţia ţărilor care nu au aplicat politica recomandată şi care 

putea fi sprijinită de Fond „s-a deteriorat şi populaţia a ajuns într-o situaţie şi mai 

grea“
34

. 

 Multe din ideile şi aprecierile prezentate la conferinţa de la New York din 29 

noiembrie 1984 şi la conferinţa de presă de la Seul din 11 octombrie 1985 de directorul 

general al F.M.I., J. de Larosière, dar şi aprecierile directorului executiv care reprezenta 

S.U.A. la Fond, Richard D. Erb, în interviul publicat în septembrie 1985 de revista 

„Bank’s World“, au avut un impact major asupra relaţiilor României cu F.M.I. şi 

B.I.R.D., în timp ce altele par a fi avut doar un caracter teoretic sau au fost validate doar 

parţial, în timp. 

 Aşa cum se cunoaşte, înaintea negocierii acordului stand-by din iunie 1981, 

economia românească înregistrase în 1980 o scădere de circa 3% a produsului intern 

brut
35

 şi înregistra un deficit apreciabil al balanţei de plăţi. Semnarea aranjamentului nu 

a fost urmată însă de o creştere a fluxului de capital ci, dimpotrivă, s-a înregistrat chiar 

o migrare a acestuia în ciuda îndeplinirii parametrilor de performanţă stabiliţi cu 

Fondul. În 1982 şi 1983 s-au efectuat reeşalonări ale datoriei externe cu acordul F.M.I., 

concomitent cu o creştere a preţurilor şi dobânzilor interne şi o devalorizare accentuată 

a cursului valutar al leului. Reducerea administrativă a importurilor nu a fost însoţită de 

o creştere semnificativă a competitivităţii şi volumului exporturilor, înregistrându-se, 

totuşi, o îmbunătăţire evidentă a contului curent, datorată reducerii consumului intern 

prin creşterea preţurilor şi a măsurilor de austeritate pe care guvernul le-a adoptat în 

anii 1982 şi 1983. Menţinerea stabilităţii preţurilor hotărâtă la sfârşitul anului 1983 şi 

aprecierea leului faţă de principalele valute în 1984 au avut ca urmare încetarea 

anticipată a valabilităţii acordului încheiat în 1981 şi anularea în bună măsură a 

efectelor măsurilor convenite cu Fondul şi îndeplinite întocmai, cu excepţia volumului 

rezervei valutare în valute convertibile. 

 Aprecierile directorului general al F.M.I. referitoare la funcţia de supraveghere şi 

rolul de finanţare al Fondului, făcute în conferinţa de la New York din 29 noiembrie 

1984, se regăsesc în Seminarul Consiliului asupra efectelor acordurilor Fondului care a 

avut loc la 19 şi 22 iulie 1985, în cadrul căruia, timp de opt ore, s-au discutat trei 

documente ale personalului asupra efectelor programelor Fondului privind 

perspectivele globale, creşterea şi distribuirea venitului în ţările cu program
36

. 

 Directorul Polak informa Bucureştiul că la seminar „s-a recunoscut faptul că 

Fondul are propria sa sarcină care este de a acţiona ca agent de ajustare“ şi prin urmare 

„Fondul nu poate considera efectele globale, creşterea sau distribuţia venitului
*
 drept 

criterii de bază în programele sale de ajustare“, deşi „documentele arată clar că efectele 

asupra creşterii şi distribuţiei venitului în ţările cu program (stabilit şi convenit cu 

Fondul – n.n.) au fost adesea pozitive în special pe termen mediu“ şi că efectele 
                                                           
33

 Ibidem. 
34

 Ibidem. 
35

 Victor Axenciuc, Produsul intern brut al României 1862-2000, vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 2012, p. 40. 
36

 ABNR, Fond DVMP, dosar nr. 7/1983-1985, f. 6. 
*
 Punctul de vedere, stabil, al Consiliului era că problemele distribuţiei venitului sunt de domeniul autorităţilor naţionale, 

directorul general arătând, totuşi, că Fondul ar putea da sfaturi unui stat membru asupra modului cum politicile 
alternative de ajustare afectează distribuţia venitului. 



 

condiţiilor economice globale nu au fost în general semnificative“, dar că „influenţa 

globală a crizei datoriei ar fi putut fi mult mai mare dacă Fondul nu ar fi acţionat“
37

. 

Participanţii la discuţii considerau că „efectele favorabile ale tipurilor de politici 

sprijinite în general de Fond pot fi cel mai bine observate prin urmărirea situaţiei ţărilor 

care evită programele Fondului şi aplicarea unor astfel de politici“ şi apreciau că 

„situaţiile nefavorabile pentru care Fondul tinde să fie acuzat au loc în ţările problemă 

care în general nu aplică acele politici până când nu apar probleme deosebite“, aşa cum 

de altfel aprecia şi directorul general în urmă cu opt luni de zile. 

 Pentru a nuanţa consideraţiile de mai sus, nu s-a exclus dorinţa de îmbunătăţire a 

eficienţei programelor Fondului prin măsuri care să îmbogăţească potenţialul de 

creştere al ţărilor cu program, în acest context directorul general concluzionând că 

„discuţiile au reîntregit importanţa măsurilor legate de cerere, cu accent deosebit pe 

corectarea distorsiunilor de preţuri“
38

 (care s-a dovedit, alături de alte măsuri impuse 

Bucureştiului, esenţială, în atitudinea Fondului faţă de politica economică a României – 

n.n.) şi că este necesară colaborarea strânsă cu Banca Mondială în acest domeniu. 

 Trebuie remarcat că documentul privind distribuirea venitului urma să fie 

revizuit, fiind criticat pentru faptul că „multe din revendicările Consiliului nu au fost 

sprijinite de probe în cuprinsul documentului, ceea ce afectează eficienţa sa ca unul din 

răspunsuri la criticile aduse Fondului“
39

. 
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