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NOI CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC  

MEDIEVAL TIMPURIU DOBROGEAN 

 
dr. Cristina PARASCHIV-TALMAŢCHI 

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 

 

 
Abstract 

 The new results of the systematic and preventive archeological diggings carried out in recent 

years in Constanţa County come to complete the dobrudjan archeological map, bringing important 

information’s regarding the human habitat from prior period of the return of the Byzantine Empire at 

Lower Danube (971 A.D.), but also in the next period. Our study presents five settlements developed 

on the Danube line (at Oltina, Cernavodă and Hârşova), towards the seaside (at Valu lui Traian) and 

the center area of Dobrudja (at Pantelimonu de Sus). The information provided is reduced 

quantitatively because data’s and materials are still under study or the research it’s still under 

development, being necessary the clarifying of some aspects, which makes the information to be 

provisional. Still, knowing the importance of the new discoveries for Early Medieval Age researchers 

we consider necessary to bring to their attention some preliminary data. 

Explanation of plates: 

Pl. I: The administrative localization of the presented sites (1. Oltina; 2. Cernavodă; 3. Hârşova; 4. 

Valu lui Traian; 5. Pantelimonu de Sus). 

Pl. II: Dwellings discovered in the settlement from Oltina – „Capul Dealului”. 

Pl. III: Oven and oven fireplace discovered in the settlement from Oltina – „Capul Dealului”. 

Pl. IV: Pottery discovered in the settlement from Oltina – „Capul Dealului” (1-2 with enamel; 3 with 

golden angobe; 4-6 kaolin; 7 reductant burned). 

Pl. V: Oxidant burned pottery discovered in the settlement from Oltina – „Capul Dealului”. 

Pl. VI: Discoveries from the settlement from Cernavodă (1 dwelling; 2 reductant burned pottery; 3-7 

oxidant burned pottery). 

Pl.VII: Dwellings discovered in the settlement from Hârşova. 

Pl.VIII: Dwellings discovered in the settlement from Hârşova. 

Pl. IX: Pottery discovered in the settlement from Hârşova (1-2 reductant burned; 3-14 oxidant 

burned). 

Pl. X: Howsehold pieces discovered in the settlement from Hârşova (1-3 sharpeners; 4-7 weights). 

Pl. XI: Dwellings discovered in the settlement from Valu lui Traian. 

Pl. XII: Dwellings discovered in the settlement from Valu lui Traian. 

Pl. XIII: Pottery discovered in the settlement from Valu lui Train (1-11 oxidant burned; 12 reductant 

burned). 

Pl. XIV: Complex 1/2010 from the settlement from Pantelimonu de Sus (1 plan and stratigraphic 

profile; 2-5 objects discovered on the floor of the complex). Legend: 1 – vegetal soil; 2 – brown-peas 

layer, porous, with mixed material that slide to the valley in time; 3 – brown-black layer, slightly like 

ash, with abundant early medieval material; 4 – Cpl. 1/2010; 5 – oven; 6 – rock; 7 – sterile soil. 

Pl. XV: Complex 2/2012 from the settlement from Pantelimonu de Sus (1 plan and stratigraphic 

profile; 2-14 ceramic fragments and objects discovered on the floor of the complex). Legend: 1 – 

vegetal soil; 2 – brown-peas layer, porous, with mixed material that slide to the valley in time; 3 – 

ashes layer, dusty, with abundant early medieval material; 4 – Cpl. 1/2012; 5 – Cpl. 2/2012; 6 – pole 

hole; 7 – pavement slabs from the oven base; 8 – rock; 9 – brick; 10 – sterile soil. 

Pl. XVI: Reductant burned pottery discovered in the settlement from Pantelimonu de Sus. 

Key words: settlement, dwelling, inventory, Early Middle Ages, Dobrudja. 

 

 



 

În ultimii ani, pe teritoriul judeţului Constanţa au fost cercetate câteva aşezări 

medievale timpurii, necunoscute până la momentul descoperirii sau doar, eventual, cu o 

existenţă presupusă pe baza unor materiale apărute, în general, fortuit în zonă. Noile 

rezultate ale săpăturilor arheologice sistematice şi preventive completează harta 

arheologică dobrogeană, aducând informaţii importante referitoare la habitatul uman 

din perioada anterioară revenirii Imperiului bizantin la Dunărea de Jos (971 p.Chr.), dar 

şi din cea ulterioară. 

Cele cinci aşezări (pl. I) asupra cărora ne vom opri în rândurile următoare s-au 

dezvoltat pe linia Dunării (la Oltina, Cernavodă şi Hârşova), spre zona litorală (la Valu 

lui Traian) şi în cea centrală a Dobrogei (la Pantelimonu de Sus).  

 

Oltina (com. Oltina)  
Aşezarea medievală timpurie din punctul „Capul Dealului” este situată între 

localităţile Satu Nou şi Oltina (în sud-vestul Dobrogei), pe un promontoriu din 

apropierea Dunării, flancat la nord de apele fluviului, iar la sud de cele ale lacului 

Oltina. Săpătura arheologică sistematică a aşezării de aici a fost începută în anul 2001, 

până acum fiind deschise patru secţiuni: S1, de 35 x 3 m, pe direcţia E-V, în sectorul de 

SV al sitului; S2, de 30 x 4 m, pe direcţia N-S, plasată la mică distanţă de prima 

secţiune, spre NE; S2A, de 15 x 4 m, aflată în continuarea S2, spre N, şi excavată foarte 

puţin; respectiv S1B, de 40 x 4 m, pe direcţia E-V, plasată la limita estică a aşezării.  

Prima secţiune a vizat sistemul defensiv (val de pământ şi şanţ) aflat pe partea de 

vest a aşezării, în încercarea de a corela informaţiile prezente în relatările lui P. Polonic
1
 

cu situaţia existentă în teren
2
. S-a constatat că, cel puţin în zona cercetată, acesta a fost 

construit din pământ, la ridicarea lui nefiind folosită piatra, după cum se considera 

iniţial; că pe înălţime valul se mai păstra pe circa 2 – 2,5 m; că şanţul aflat pe partea de 

vest a valului de pământ prezenta o adâncime de circa 3 m, de la nivelul de călcare 

actual
3
. Asupra acestui sistem defensiv urmează a mai fi făcute investigaţii, situaţia lui 

nefiind clarificată pe deplin. Este posibil ca el să aparţină unei faze mai timpurii a 

aşezării, de tipul celor cunoscute în nord-estul Bulgariei pentru secolul al IX-lea p.Chr.
4
 

sau unei aşezări dintr-o epocă anterioară, încă neidentificată stratigrafic. Totodată, s-a 

constatat că spre est valul de pământ a fost, în perimetrul secţiunii, afectat de 

construirea unor complexe (o locuinţă şi alte amenajări), spre finalul secolului al X-lea 

şi la începutul celui următor
5
.  

Plasate relativ spre partea centrală a jumătăţii de sud a aşezării, secţiunile S2 şi 

S2A au vizat o posibilă zonă cu o locuire mai intensă, pe suprafaţa lor fiind descoperite 

mai multe locuinţe şi o groapă de provizii, fără a se ajunge la solul steril
6
. 

                                                           
1
 Polonic 1935, p. 19. 

2
 Chiriac, Custurea 2002, p. 222. 

3
 Chiriac, Custurea 2002, p. 222. 

4
 Atanasov, Iotov, Mihajlov 2011, p. 221. 

5
 Chiriac, Aparaschivei, Custurea, Mototolea, Matei, Radu, Stanc, Şonkereke, Naiden, Oprea, Sassu, 

Udeanu, Marineaţă, Peştenaru, Homeucă, Ilie 2004, p. 223. 
6
 Chiriac, Aparaschivei, Custurea, Mototolea, Matei, Radu, Stanc, Şonkereke, Naiden, Oprea, Sassu, 

Udeanu, Marineaţă, Peştenaru, Homeucă, Ilie 2004, p. 223; Custurea, Talmaţchi, Mototolea, Chiriac 

2007, p. 251; Custurea, Talmaţchi, Mototolea, Chiriac 2008, p. 211. 



 

În anul 2008 a fost deschisă o nouă secţiune, S1B (de 40 x 4 m), orientată E-V, în 

partea de est a promontoriului, obiectivele urmărite fiind delimitarea perimetrului 

aşezării medievale timpurii spre est, identificarea unor eventuale urme ale sistemului 

defensiv şi a dovezilor de locuire din această zonă
7
.  

În perimetrul celor patru secţiuni au fost descoperite până acum 19 locuinţe (două 

prezentând refacere), un posibil atelier, anexe gospodăreşti (cu precădere gropi de 

provizii), gropi menajere şi două morminte. Trebuie menţionat că, cu excepţia zonei 

şanţului de apărare, în niciuna dintre secţiuni nu s-a ajuns la solul steril.  

Locuinţele descoperite în aşezarea de la Oltina-„Capul Dealului” au fost 

construite la nivelul solului sau adâncite în pământ şi prezintă, în general, suprafeţe ce 

oscilează între 10-12,7 m
2
, puţine fiind situaţiile în care acestea sunt mai mici. Partea 

inferioară a pereţilor locuinţelor a fost, după caz, din pietre nefasonate legate cu 

pământ, din bârne sau dintr-o lutuială foarte tare, lată de 0,42-0,50 m şi cu o înălţime 

păstrată de 0,43 m, de pământ galben curat (L2/2011), iar cea superioară din nuiele 

împletite acoperite cu lipitură din pământ galben, după cum ne relevă bucăţile de 

lipitură cu amprente de nuiele descoperite pe suprafaţa cercetată. Numeroase locuinţe 

păstrează urmele stâlpilor de sprijin ai structurii superioare (pl. II/1-2), fiind identificate 

de la două până la unsprezece găuri de pari, în funcţie şi de suprafaţă excavată a 

acestora. Podeaua era din lutuială groasă de 2,5-4 cm. Cele mai multe au în interior, 

plasat în unul din colţuri, un cuptor, care poate fi construit total din piatră sau cu partea 

superioară din piatră şi lutuială (pl. III/1). Ele au fost ridicate la nivelul podelei sau sunt 

adâncite comparativ cu aceasta (pl. II/1). Unele cuptoare au fost scobite în peretele 

locuinţei. Vatra acestora era din lutuială simplă sau aplicată peste un pat din cărămizi 

fragmentare şi pietre (pl. III/2). Singular sau însoţind cuptorul, unele locuinţe aveau şi 

vetre deschise.  

Atelierul, cu o suprafaţă de 11,5 m
2
, prezenta în colţul de SV resturile unui 

cuptor aproape circular (0,75x0,82 m), avea partea estică deschisă şi bazin din piatră în 

apropiere. Acoperişul lui, sprijinit pe pari, a căror amprentă se mai păstrează în colţul 

de SV, pe latura de sud, la SE de cuptor şi în exterior, la NE de complex, pare a-i fi 

depăşit suprafaţa, lăsând impresia unui şopron. 

Gropile de provizii, circulare, aveau diametrul de 2,5 – 1,30 m şi adâncimi între 

0,80 – 1, 50 m. Pereţii lor prezentau urme de lutuială, uneori aplicată doar pe jumătatea 

superioară a pereţilor. 

Cele două morminte au fost surprinse în partea de est a aşezării, la o adâncime de 

-0,30 m. La momentul descoperirii M1 mai păstra doar craniul şi o grămăjoară de oase 

în partea inferioară a acestuia, în timp ce în M2 scheletul, din care lipsea doar partea 

inferioară a picioarelor, prezenta oasele în conexiune anatomică. Ambele sunt orientate 

V-E (cu capul la vest). Nu departe de acestea au apărut o monedă Vasile II - Constantin 

VIII şi o cruce relicvar, ambele din bronz, posibil obiecte din inventarul mormintelor, 

purtate de plug, terenul aflându-se până acum doi ani în circuitul agricol. 

Din complexe sau din strat, a fost recoltat un abundent şi divers material 

arheologic, constând în: vase ceramice întregi sau fragmentare
8
; obiecte din bronz 

                                                           
7
 Custurea, Talmaţchi, Mototolea, Chiriac, Aparaschivei 2009, p. 157. 

8
 Paraschiv-Talmaţchi, Aparaschivei 2008, p. 283-299. 



 

(cruciuliţe simple
9
 sau reliquar

10
, inel cu pentagramă

11
, clopoţel piriform cu tăietură în 

cruce
12

, decoraţiune de curea, aplice etc.)
13

; obiecte din sticlă (brăţări fragmentare şi 

mărgele)
14

; obiecte din os şi corn (împungătoare, mânere)
15

; obiecte din fier (cuţite, 

seceri, cârlige de pescuit, piroane, vârfuri de săgeţi)
16

; monede
17

; gresii pentru ascuţit; 

cărămizi cu şănţuiri folosite la ascuţit obiecte din os; fusaiole
18

; greutăţi pentru plasa de 

pescuit
19

; lupe şi fragmente de zgură de fier
20

; material faunistic
21

 etc. Acestora li se 

alătură materialele provenite din descoperiri fortuite, constând în: sigilii
22

; monede
23

; 

cruciuliţe din bronz, aramă şi plumb
24

.  

Ca în toate siturile medievale timpurii, materialul ceramic este cel mai numeros, 

prezentând următoarele categorii: ceramică modelată din pastă comună, arsă oxidant; 

ceramică confecţionată din pastă relativ fină, arsă oxidant; ceramică modelată din lut 

caolinoid, arsă oxidant şi ceramică din pastă fină, arsă reducător.   

Ceramica modelată din pastă comună, arsă oxidant, este cea mai numeroasă (pl. 

V). Ea a fost lucrată la roata lentă şi rapidă, din pastă în compoziţia căreia se află, după 

caz, nisip, nisip şi rare microprundişuri, nisip şi rare granule mici sau medii de calcar, 

ori nisip şi mică argintie. În general, arderea vaselor a fost fără profunzime (prezentând 

în spărtură miezul cenuşiu), dar există şi situaţii în care aceasta a fost completă (la 

cărămiziu). Formele întâlnite în cadrul acestei categorii sunt oala fără toarte, oala cu 

toartă, rar castronul, opaiţul şi căldările. În marea lor majoritate, acestea au fost 

decorate prin tehnica inciziei. Destul de puţine sunt fragmentele care prezintă 

impresiuni realizate cu rotiţa dinţată, alveole sau crestături. Pe fundul a numeroase vase 

din această categorie ceramică au fost redate, în relief, diverse mărci de olar.  

Ceramica modelată din pastă relativ fină, arsă oxidant, este reprezentată de 

fragmente care provin de la vase ornamentate cu angobă aurie (pl. IV/3) şi smalţ verde-

                                                           
9
 Chiriac, Aparaschivei, Custurea, Mototolea, Matei, Radu, Stanc, Şonkereke, Naiden, Oprea, Sassu, 

Udeanu, Marineaţă, Peştenaru, Homeucă, Ilie 2004, p. 223. 
10

 Custurea, Paraschiv-Talmaţchi 2009, p. 486, nr. 1. 
11

 Custurea 2000-2001, p. 584-585, pl. I/6. 
12

 Custurea 2000-2001, p. 584-585, pl. I/4. 
13
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măsliniu (pl. IV/1-2), printre care şi urcioare, respectiv de la amfore. Cea mai mare 

parte a vaselor acestei categorii a fost confecţionată la roata rapidă, iar arderea lor a fost 

de bună calitate, în profunzime.   

Ceramica modelată din lut caolinoid prezintă o pastă comună, cu diverse 

incluziuni, sau fină (pl. IV/4-6). Ea a fost arsă oxidant, cu sau fără profunzime, şi a fost 

decorată, pe suprafaţa exterioară, prin tehnica inciziei sau cu vopsea roşie, maronie şi 

maronie-negricioasă. Dintre formele vaselor acestei categorii, amintim oala fără toarte, 

oala cu toarte, castronul şi urciorul, confecţionate la roata înceată sau rapidă. Unele 

vase au marcă de olar pe fund, redată în relief. 

Ceramica modelată din pastă fină, arsă reducător, prezintă nuanţe de la castaniu 

închis la negru, a fost lucrată la roata rapidă sau lentă, este destul de rară în descoperiri 

şi atunci în stare fragmentară (pl. IV/7). Aceasta a fost ornamentată prin tehnica 

lustrului, elementele rezultate fiind rareori combinate cu linii incizate.  

Pe ansamblu, datele arheologice şi cele monetare (peste 200 de monede şi un mic 

depozit)
25

 de care beneficiem în acest stadiu al cercetărilor ne relevă că locuirea în 

aşezarea medievală timpurie de la Oltina – „Calul Dealului” debutează probabil în 

secolul al IX-lea p.Chr., cunoaşte o dezvoltare deosebită în primele decenii ale 

secolului al XI-lea p.Chr., este afectată de invazia pecenegă din anul 1036, dar pare a 

continua până spre sfârşitul secolului al XI-lea p.Chr.
26

  

 

Cernavodă 

Cercetarea aşezării medievale timpurii de la Cernavodă, situată la sud de oraş, în 

extravilanul acestuia, a fost prilejuită de realizarea investiţiei „Autostrada – Bucureşti-

Constanţa” (A 2), în punctul iniţial „km 154+800 – 155+000”. Obiectivul principal al 

săpăturilor preventive din acest punct a fost cercetarea valului de piatră, ce urma a fi 

afectat de lucrările pentru realizarea autostrăzii
27

.  

În urma cercetării
28

, la sud de valul de piatră, în patru dintre secţiunile excavate, 

au fost descoperite nouă locuinţe, o anexă şi nouă cuptoare gospodăreşti, care se aflau 

sau se conturau într-un nivel brun deschis cu lentile galbene, ce reprezenta stratul 

medieval-timpuriu.  

Locuinţele apărute în apropierea valului de piatră au fost construite la nivelul 

solului sau adâncite în pământ şi prezentau suprafeţe ce variau între 6,86 m
2
 şi 13,86 

m
2
. Lipsa urmelor stâlpilor de sprijin ai părţii superioare a construcţiei (prezente la o 

singură locuinţă) ne determină să presupunem că celelalte au fost ridicate pe talpă de 

lemn
29

. Podelele acestora, aflate uneori într-o stare precară de conservare datorită 

rădăcinilor copacilor ce crescuseră în zonă, erau din lutuială, grosimea lor variind între 

2,5 şi 3,5 cm. Dintre cele nouă locuinţe, două prezentau, în unul din colţuri, câte un 

cuptor din piatră (pl. VI/1), una avea cuptor scobit pe mijlocul laturii de vest, celelalte 

păstrând amprenta unor vetre deschise. 
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Cuptoarele gospodăreşti erau de tipul scobite în pământ cu groapă de acces, 

prezentau formă circulară sau ovală, iar dimensiunile acestora (raportându-ne la 

complexele cercetate integral) variau între 1,05 x 1,20 m, respectiv 0,90 x 1,45 m. Gura 

cuptoarelor era orientată spre sud-est, vest, respectiv est şi avea deschidere de 0,38-0,55 

m. Pe înălţime, acestea nu s-au păstrat mai mult de 0,42 m, la momentul descoperirii 

calotele lor fiind prăbuşite în interiorul complexelor. Vetrele cuptoarelor gospodăreşti 

erau puternic arse şi fisurate, prezentau grosimi ce variau între 3,5 şi 6 cm, la trei dintre 

ele amenajarea fiind făcută pe pat din fragmente ceramice de la vase medievale timpurii 

şi piatră măruntă. 

Inventarul mobil al complexelor era constituit, în general, din ceramică (pl. VI/2-

7) specifică perioadei de început a evului mediu (arsă oxidant şi ornamentată prin 

tehnica inciziei, arsă reducător şi decorată prin tehnica lustrului, ori din caolin decorată 

prin tehnica inciziei sau cu vopsea roşie
30

), căreia i se alătură fusaiole, cărămizi cu 

şănţuiri folosite pentru ascuţit obiecte din os, împungătoare din os, oase cu urme de 

prelucrare, precum şi material faunistic. 

În stratul brun deschis cu lentile galbene, la sud de valul de piatră, au fost 

descoperite numeroase fragmente ceramice medieval-timpurii (provenind, spre 

exemplu, de la oale fără toarte confecţionate la roata lentă dintr-o pastă comună, unele 

cu mărci de olar redate în relief, de la oale cu sau fără toarte modelate din lut caolinoid, 

de la oale cu toarte tubulare modelate din pastă fină şi arse reducător, respectiv de la 

căldări), câteva obiecte din fier (vârf de săgeată, lamă fragmentară de cuţit, piroane 

etc.), dar şi oase de animale.  

Pe ansamblu, materialul descoperit se încadrează între sfârşitul secolului al IX-

lea şi prima jumătate a veacului al XI-lea. Complexele surprinse în acest punct 

reprezintă limita nordică atinsă la un moment dat de aşezarea medievală timpurie aflată 

la sud de valul de piatră şi care a fost cercetată în acelaşi timp cu punctul nostru. 

Informaţiile oferite sunt puţine deoarece materialul se află încă în prelucrare, însă 

cunoscând importanţa noii descoperiri pentru cercetătorii perioadei medievale timpurii 

am considerat necesar să aducem în atenţia acestora câteva date preliminare. 

 

Hârşova 

Aşezarea medievală timpurie nefortificată de la Hârşova a fost cercetată în anii 

2013-2014, săpăturile arheologice preventive fiind prilejuite de realizarea investiţiei 

„Staţie de epurare nouă, inclusiv treaptă terţiară-localitatea Hârşova”, de către S.C. 

RAJA S.A. Constanţa. Terenul se află, conform toponimiei locale, în punctul „Abator”, 

fiind situat imediat la est de vechea staţie de epurare
31

 şi la circa 1,2 km în aval de 

cetatea Carsium, pe malul Dunării.  

În urma cercetării, în aşezarea medievală timpurie au fost identificate 52 de 

locuinţe, probabil un atelier pentru prelucrarea materialului osteologic, 11 cuptoare 

gospodăreşti (unele cu groapă de acces), 6 gropi de provizii şi 2 gropi menajere. 

Acestora li se adaugă un mormânt de inhumaţie, orientat V-E, ce suprapunea una din 

locuinţe.  
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Locuinţele descoperite în aşezarea nefortificată de la Hârşova erau majoritar din 

tipul adâncite în pământ (bordei), doar câteva fiind construite la nivelul solului. Acestea 

aveau podeaua din lutuială, groasă de 3-4 cm. La un număr restrâns au fost observate 

gropi de par pentru susţinerea structurii superioare, iar la alte câteva resturi ale unor 

temelii din piatră. Locuinţele aveau suprafeţe cuprinse între aproximativ 9 m
2
 şi 13,68 

m
2
. 

 În inventarul acestora găsim cuptoarele şi vetrele deschise. Primele pot fi scobite 

(pl. VIII/2) în peretele uneia dintre laturi (de regulă pe nord ori pe vest) sau pot fi 

clădite din pietre neregulate, de tipul pietrar (pl. VII/1-2). Toate cuptoarele scobite 

aveau, la momentul descoperirii, cupola prăbuşită în interior, înălţimea cea mai mare 

păstrată fiind de 0,35 m. Vetrele lor prezentau mai multe modalităţi de amenajare: din 

lutuială; din lutuială amestecată cu piatră măruntă; cu pat de ceramică peste care a fost 

aplicată lutuială; respectiv, din plăci de pavaj romane, refolosite. Diametrul vetrelor 

acestora varia între 1,05 şi 1,30 m, iar grosimea lor între 5-8 cm. Acolo unde se mai 

păstra, gura avea deschiderea de 0,35-0,41 m şi, uneori, era străjuită de pietre sau 

cărămizi. Dintre cuptoarele amenajate din piatră, unul singur a fost găsit în picioare, 

celelalte având bolta prăbuşită în interior şi în imediată apropiere. Cel întreg, prezenta 

pe exterior următoarele dimensiuni: lăţimea de 0,92 m, adâncimea de 1,10 m şi 

înălţimea de 0,76 m. În numeroase cazuri, cuptoarele pietrar păstrau cenuşă deasupra 

vetrei, aceasta ajungând şi până la 0,13 m grosime. Cele mai multe aveau gura spre sud. 

Cât priveşte vetrele deschise, acestea prezentau, în cele mai multe cazuri, una sau două 

plăci de pavaj romane, refolosite, care erau împrejmuite, total sau parţial, cu pietre de 

dimensiuni mijlocii, neregulate (pl. VIII/1). 

Cuptoarele gospodăreşti erau dispuse între locuinţe şi prezentau aceleaşi 

caracteristici cu cele scobite în pereţii locuinţelor. La unele dintre acestea a putut fi 

observată şi groapa de acces către ele, la altele aceasta a fost distrusă de diferite acţiuni 

antropice ulterioare
32

, împreună cu o parte a cuptorului. 

Tot între locuinţe se aflau, în general, şi gropile de provizii. Ele prezentau forme 

aproape circulare şi aveau pereţii drepţi sau arcuiţi, fără a fi lutuiţi. Diametrul lor varia 

între 1,20-1,50 m, iar adâncimea între 0,60-1,38 m.  

Deşi pe suprafaţa aşezării a fost descoperit un mormânt de inhumaţie, care 

suprapunea una dintre locuinţe, nu putem vorbi de o restrângere a suprafeţei acesteia şi 

transformare a perimetrului respectiv în necropolă, deoarece s-a dovedit a fi un caz 

singular.  

Terenul pe care s-a dezvoltat aşezarea medievală timpurie nefortificată de la 

Hârşova se înfăţişează ca două terase unite de o zonă în pantă medie. Terasa inferioară 

are o uşoară înclinaţie spre sud, terenul coborând treptat spre Dunăre, ale cărei ape ar 

inunda zona în perioadele cu debit mare dacă aceasta nu ar fi protejată de un dig de 

pământ. În cadrul aşezării, a fost observată preferinţa pentru amplasarea locuinţelor şi 

anexelor gospodăreşti pe terasa superioară, situată în partea de nord a terenului, care se 

prezintă ca o zonă dreaptă, suficient ridicată faţă de nivelul apei cât să nu fie inundată şi 

stabilă, aşadar propice locuirii. Acest lucru este dovedit de desele suprapuneri de 
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complexe, în unele cazuri fiind antrenate câte trei sau chiar patru. O altă zonă cu locuire 

mai densă se află spre poalele pantei, unde, însă, avem cel mult câte două complexe 

care se suprapun, în timp ce pe terasa inferioară complexele se răresc şi nu mai întâlnim 

situaţii de suprapunere a lor, locuirea fiind mult mai slabă aici.  

Materialul rezultat în urma cercetării aşezării este cu precădere ceramic 

fragmentar sau întregibil (oale cu sau fără toarte, urcioare cu gura trilobată, urechi de 

găleată
33

), ars oxidant sau reducător, confecţionat la roată lentă sau rapidă, din pastă 

comună, fină sau din lut caolinoid (pl. IX). Acestuia i se adaugă obiecte din os 

(împungătoare, patine), rocă (dăltiţă pentru prelucrat osul, gresii pentru ascuţit), lut 

(fusaiole, ascuţitori din cărămidă şi greutăţi pentru plasa de pescuit – pl. X), fier 

(vârfuri de săgeţi, cuţite şi piroane) etc. 

Multiplele elemente constatate în timpul cercetării (suprapuneri şi tăieri de 

complexe, modalităţi de construcţie a locuinţelor şi de realizare a cuptoarelor, 

materialul descoperit etc.) ne-au relevat faptul că sunt mai multe niveluri de locuire 

desfăşurate pe parcursul a circa două secole (sfârşitul secolului al VIII-lea – veacul al 

X-lea). Aşezarea este, în unele faze ale existenţei sale, contemporană cu cele de la 

Pantelimonu de Sus
34

, Capidava (nivelul al II-lea)
35

, Valu lui Traian
36

 etc. Vasele 

ceramice descoperite în aşezarea deschisă de la Hârşova prezintă unele analogii cu cele 

din necropola de la Istria „Capul Viilor”
37

, iar în Muntenia cu cele din necropolele de la 

Sultana
38

 şi Platoneşti
39

, respectiv din aşezarea de la Bucov
40

. 

Aşezarea reprezintă un punct nou pe harta arheologică a Dobrogei şi este 

anterioară locuirii medieval-timpurii ce a evoluat ulterior evenimentelor de la sfârşitul 

secolului al X-lea p.Chr. pe promontoriul fortificat din zona fostei cetăţii antice 

Carsium. Aşezării nefortificate de la Hârşova credem că putem să-i atribuim necropola 

de incineraţie, situată spre nord-est la circa 220 m, pe strada Viitorului, cunoscută din 

anul 1961, când apele pluviale au scos la lumină opt urne funerare, datate în secolele 

IX-X. În anul 1969, în urma unor cercetări perieghetice efectuate pe aceeaşi stradă, a 

mai fost descoperită o urnă fragmentară, din aceeaşi perioadă, care mai păstra oase 

calcinate şi era protejată de pietre
41

. 

 

Valu lui Traian (com. Valu lui Traian) 

Aşezarea medievală timpurie de la Valu lui Traian a fost cercetată în anii 2010-

2011, săpăturile arheologice preventive fiind prilejuite de realizarea investiţiei 

„Autostrada – Bucureşti-Constanţa” (A 2), în punctul iniţial „km 197+700 – 

198+700”
42

. Terenul se află, conform toponimiei locale, în punctul „Sinancea”, fiind 
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situat în extravilanul localităţii, la sud - sud-est de aceasta, şi la circa 300 m sud de 

castrul 22 al valului de piatră. 

Au fost descoperite, cu această ocazie, circa 128 de locuinţe, 3 complexe cu 

cuptoare pentru topit minereul, un complex cu cuptor de ars ceramica, circa 65 de 

cuptoare gospodăreşti, cu groapă de acces, plasate între locuinţe, peste 30 de gropi de 

provizii sau menajere, două anexe şi două fântâni.  

Locuinţele apărute în situl de la Valul lui Traian au fost construite la nivelul 

solului sau adâncite în pământ şi prezentau suprafeţe ce variau între circa 6,5 m
2
 şi 14 

m
2 
(cele mai numeroase fiind între 10-13 m

2
). În partea inferioară a pereţilor numeroase 

locuinţe prezentau pietre nefasonate legate sau nu cu pământ, dispuse în general pe una-

două asize, existând însă şi rare situaţii în care se ajunge la cinci-şase asize (pl. XI/1, 

XII/2). Cu temelie din piatră sau nu, destul de numeroase sunt şi locuinţele care 

păstrează urmele stâlpilor de sprijin ai structurii superioare, fiind identificate de la două 

până la zece găuri de pari (pl. XI/2). Podeaua acestora era din lutuială groasă de 2-4 cm. 

Locuinţele aveau cuptoare din piatră, ridicate de la nivelul podelei sau cu vatra adâncită 

în aceasta; cuptoare cruţate sau scobite în unul din pereţii încăperii (pl. XII/1); respectiv 

vetre deschise.  

Cuptoarele menajere sunt de tipul scobite într-un perete de pământ, uneori o 

groapă de acces deservind mai multe complexe. 

Cercetarea desfăşurată la Valul lui Traian a relevat faptul că, la un moment dat, 

în partea sudică a aşezării a avut loc o restrângere a vetrei satului, zona fiind 

transformată în necropolă, concludente în acest sens fiind cele 21 de mormintele care 

taie sau suprapun locuinţele.  

Suprafaţa aşezării, numărul impresionant de complexe identificate şi bogatul 

inventar existent, constând în vase ceramice fragmentare sau reîntregibile 

(confecţionate la roata înceată şi rapidă din pastă comună, fină sau din lut caolinoid, 

arse oxidant sau reducător – pl. XIII), obiecte de uz casnic (împungătoare din os, 

fusaiole, ascuţitori din cărămidă, râşniţe, gresii), diverse obiecte din os, fier şi bronz, 

mărgele, material faunistic etc. ne relevă o aşezare dezvoltată din punct de vedere 

economic, care putea concura, la acel moment, cu cele protejate de zidurile cetăţilor. 

Descoperirea unor complexe cu cuptoare pentru reducerea minereului şi ars ceramica, a 

numeroaselor obiecte care denotă practicarea meşteşugului pielăriei, subliniază încă o 

dată cele spuse anterior
43

. 

Singura limită sigură surprinsă a aşezării este cea de vest, care se opreşte în faţa 

necropolei, din care au fost cercetate 305 morminte de inhumaţie
44

. Celelalte depăşeau 

suprafaţa alocată cercetării. 

Pe ansamblu, descoperirile din acest punct par a releva faptul că în situl de la 

Valul lui Traian sunt trei orizonturi de locuire desfăşurate pe parcursul a circa două 

secole (veacul al IX-lea - începutul secolului al XI-lea), prelucrarea înregistrărilor şi a 

materialului urmând a aduce date mai concludente. Extinsă pe circa 1 km lungime şi 

aproape 42 de m lăţime, cercetarea a reuşit să salveze cam o treime din suprafaţa totală 
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a sitului, restul aflându-se la nord şi sud de traseul viitoarei autostrăzi. Aşezarea de la 

Valu lui Traian şi necropola acesteia aduc informaţii noi privitoare la evul mediu 

timpuriu în Dobrogea, aici fiind prezentate doar câteva date preliminare. 

 

Pantelimonu de Sus (com. Pantelimon) 

Ultima aşezare prezentată se află în zona centrală a Dobrogei, puţin cunoscută în 

descoperiri pentru această perioadă, în localitatea Pantelimonu de Sus. În timpul 

campaniilor de săpături arheologice sistematice desfăşurate în anii 2010-2012, în 

punctul „Cartaş-cuptor Panaitescu”, situat la sud-vest de cetatea romano-bizantină 

Ulmetum, au fost deschise cinci secţiuni (cu o suprafaţă variind între 17 şi 52 m
2
), a 

căror cercetare a avut ca rezultat şi identificarea unor complexe medievale timpurii, 

constând în două bordeie şi o groapă menajeră. 

Primul bordei (Cpl. 1/2010), surprins parţial, avea probabil forma 

dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, din el mai păstrându-se la momentul descoperirii 

o suprafaţă de 2,70 m x 1,37 m (pl. XIV/1). Podeaua acestuia, uşor albiată, era din 

lutuială groasă de 2-3 cm. În colţul de sud-est al bordeiului se afla un cuptor cu pereţii 

făcuţi din pământ galben, a cărui vatră era adâncită în podea. Forma lui era circulară-

neregulată, cu un diametru maxim de 0,60 m în partea inferioară, respectiv 0,50 m în 

cea superioară. Gura cuptorului, cu o deschidere de 0,42 m, era spre vest, uşor sud-vest, 

în dreptul ei podeaua fiind placată cu câteva pietre.  

Inventarul bordeiului este dat de materialul ceramic fragmentar prezent pe podea, 

din care două bucăţi mai mari se aflau în apropierea cuptorului spre nord-vest, o 

fusaiolă (arsă reducător – pl. XIV/2) şi câteva oase de animale. Din prima categorie, se 

remarcă trei vase, parţial reîntregibile: două oale fără toarte (pl. XIV/3-4), arse oxidant 

fără profunzime, modelate la roata lentă din pastă grosieră şi ornamentate prin tehnica 

inciziei şi probabil o căldare cu toarte interioare (pl. XIV/5), plasate sub nivelul buzei, 

arsă oxidant fără profunzime, modelată la roata lentă şi decorată tot prin tehnica 

inciziei. 

A doua locuinţă (Cpl. 2/2012), tot un bordei, cu suprafaţa de circa 11 m
2
, a apărut 

la circa 80 m nord-est de prima (pl. XV/1). Acesta avea podeaua din lutuială, cu 

grosimea de 3 cm, iar în colţul de nord-vest păstra un cuptor aproximativ circular (cu 

interiorul de 1,10 x 1,43 m), cu pereţii clădiţi din piatră şi cărămidă fragmentară legate 

cu pământ galben-brun. Gura cuptorului era spre sud şi avea deschiderea de 0,28 m, iar 

vatra era din plăci de pavaj asemănătoare cu cele descoperite în cetate, în nivelul 

romano-bizantin. În interiorul bordeiului, nu departe de gura cuptorului, şi în exterior, 

la N-NE de peretele acestuia, se păstra amprenta a două găuri de pari. 

Inventarul bordeiului constă în material ceramic, un disc făcut dintr-o cărămidă, 

un împungător din os cu vârful rupt, o bucată spartă dintr-un frecător din piatră şi 

câteva oase (pl. XV/2-14). Din prima categorie, majoritare sunt fragmentele arse 

oxidant fără profunzime, confecţionate la roata lentă dintr-o pastă comună. Ele provin 

de la oale fără toartă, care au fost ornamentate prin tehnica inciziei. 

Deasupra celui de-al doilea bordei a fost identificată o zonă în care se aruncau 

resturile menajere în evul mediu timpuriu (Gr. 1/2011), prin nivelarea pantei, nu prin 

săparea unei gropi pentru depunerea acestora. Abandonarea şi prăbuşirea bordeiului 



 

reprezintă, probabil, punctul ei de formare
45

, depunerile succesive ducând la depăşirea 

considerabilă a suprafeţei acestuia. Până acum au fost surprinse marginile de N, E şi S 

ale zonei de depozitare a resturilor menajere, spre V intrând sub profil. Ca suprafaţă, de 

la sud la nord ea se încadrează de la 6,30 m până la 14,16 m, iar de la vest la est are 

deocamdată 5,50 m, urmând a fi excavată şi partea vestică în campaniile viitoare. 

Grosimea depunerilor este de maxim 1,05 m. Întreaga zonă de depunere a resturilor 

menajere se prezenta ca o aglomerare de material ceramic şi osteologic, rar obiecte din 

fier, aflate într-un strat cu multă cenuşă, ca atare foarte prăfos. În jumătatea superioară 

pot fi întâlnite şi pietre medii, iar în umplutură apar sporadic bucăţi de lutuială şi 

pigment de lemn ars. 

Materialul ceramic din zona cu resturi menajere este reprezentat majoritar de cel 

medieval-timpuriu (peste 85%), căruia i se adaugă cel roman şi romano-bizantin. 

Ceramica medievală timpurie este fragmentară, uneori parţial reîntregibilă, şi a fost arsă 

oxidant (din lut comun, fin sau caolin) şi reducător. Ceramica lucrată din lut comun este 

reprezentată de o singură formă, oala fără toartă, de dimensiuni medii şi mai mari, în 

general cu diametrul maxim în partea superioară a corpului. Vasele au fost modelate la 

roata înceată sau la cea rapidă şi au fost decorate prin tehnica inciziei. De la vase arse 

oxidant, dar confecţionate dintr-o pastă fină, provin şi câteva fragmente roz-portocalii, 

roz şi cărămizii-cafenii, care prezintă decor lustruit, sub formă de linii în reţea sau 

lustruire mecanică. Dintre cele roz-portocalii, menţionăm un fragment de la corpul unui 

urcior a cărui bază de toartă se termină printr-o prelungire în relief.  

Pentru ceramica modelată din caolin s-a preferat cu precădere oala fără toartă, 

rareori apărând fragmente de la căldări cu toarte interioare, plasate sub nivelul buzei, 

sau de castron. Acestea au fost lucrate la roata înceată şi la cea rapidă. Pe fragmentele 

din caolin preponderente sunt tot elementele decorative realizate prin tehnica inciziei, 

sporadic apărând şi pete de vopsea roşie.  

Pentru ceramica arsă reducător tipul de vas preferat a fost oala fără toarte. Mult 

mai rar întâlnim şi fragmente de la oale cu toarte şi vase de provizii, respectiv unul de la 

un urcior cu gura trilobată şi unul de la o găleată. Acestea au fost ornamentate prin 

tehnica lustrului (pl. XVI). 

Alături de fragmentele ceramice, în umplutura respectivă au mai apărut mici 

discuri, cu diametrul de 2,3-3,86 cm, făcute din pereţii unor vase arse oxidant sau 

reducător; discuri mai mari făcute din cărămidă sau din pereţii unor chiupuri (cu 

diametrul de 6.5-7.5 cm); greutăţi circulare făcute din cărămizi antice; gresii 

fragmentare din şist verde; câteva obiecte din fier (lame de cuţit şi vârfuri de săgeţi); 

coarne şi oase de animale. 

O datare exactă a aşezării nu vom face, cercetarea aflându-se încă în desfăşurare. 

Vom propune însă, pe baza elementelor existente în acest stadiu, o datare provizorie, 

pentru care ne vom folosi de materialul ceramic, în lipsa unuia monetar sau a altor 

elemente cu o datare mai restrânsă. 

Cele mai apropiate analogii ale materialului ceramic descoperit la Pantelimonu 

de Sus le găsim în nivelul II al aşezării de la Capidava (prima jumătate a secolului al X-

lea p.Chr, probabil şi în perioada anterioară acestuia)
46

 şi în necropola de la Istria 
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 Un obicei întâlnit în aşezările perioadei. 
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 Florescu, Florescu, Diaconu 1958, p. 226. 



 

„Capul Viilor” (secolele VIII – IX p.Chr.)
47

. Alte analogii aflăm la Hârşova
48

, 

Dinogetia (cu precădere în complexele datate anterior domniei lui Ioan Tzimiskes)
49

, 

Bucov (secolele VIII-X p.Chr.)
50

, Poarta Albă (probabil parte dintr-o necropolă din 

secolul al IX-lea p.Chr.)
51

, Castelu (sfârşitul secolului al IX-lea – prima jumătate a 

secolului al X-lea p.Chr.)
52

, Izvoru (secolul al VIII-lea p.Chr.)
53

, Sultana (secolul al 

VIII-lea – primele două decenii ale veacului al IX-lea p.Chr.)
54

, Platoneşti (secolele 

VIII – X p.Chr.)
55

, Bogatoe (sfârşitul secolului al VIII-lea – mijlocul secolului al IX-lea 

p.Chr.)
56

, Brestak (a doua jumătate a secolului al IX-lea – prima parte a secolului al X-

lea p.Chr.)
57

, precum şi în necropolele de la Topola (secolele VIII-IX p.Chr.)
58

, 

Razdelna (secolele VIII-IX p.Chr.)
59

, Černa (secolul al VIII-lea – primele decenii ale 

veacului al X-lea p.Chr.)
60

 etc.  

Caracteristicile materialului ceramic
61

, susţinute şi de descoperiri similare, dar şi 

de existenţa unor elemente (precum fragmentul de găleată
62

; buza trilobată a unui urcior 

cenuşiu; baza de toartă de la urciorul roz-portocaliu, care se termină printr-o prelungire 

în relief
63

; buza unui castron cu corpul sferoidal, cărămiziu-cafeniu
64

; fragmentele de 

căldări cu toarte interioare
65

) sau lipsa altora (ca ceramica cu smalţ verde-oliv; 

impresiunile făcute cu rotiţa dinţată, amforele şi piesele monetare) ne determină a 

propune, ca datare provizorie, sub rezerva cercetărilor viitoare, sfârşitul secolului al 
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VIII-lea p.Chr ca limită inferioară, respectiv, posibil, prima parte a veacului al X-lea 

p.Chr, ca limită superioară de existenţă pentru aşezarea de la Pantelimonu de Sus. 

Cercetările preventive desfăşurate în ultimii ani pe teritoriul României, ca urmare 

a unor proiecte de investiţii de amploare, au dus la identificarea şi au oferit posibilitatea 

cercetării a numeroase situri din toate perioadele istorice. Printre acestea se numără şi 

trei dintre aşezările prezentate mai sus, a căror descoperire aduce un plus de informaţie 

valoroasă pentru conturarea situaţiei politico-sociale şi economice existentă la Dunărea 

de Jos în intervalul cronologic cuprins între sfârşitul secolului al VIII-lea şi cel al 

veacului al XI-lea p.Chr. Ele vin în completarea datelor oferite de cercetările 

arheologice sistematice, împreună facilitând o mai bună cunoaştere a realităţilor 

perioadei de început a evului mediu din teritoriul istro-pontic, ca parte integrantă a 

evoluţiei unei zone mai largi, sud-est europene. 
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 Abstract 
The Romanian oil company “Foraky” was one of the eleven oil companies with Belgian 

capital established in Romania to exploit oil lands, crude oil and to turn it to profit on the 

international markets, especially in Belgium and France. 

After “Concordia” and “Nafta” companies, “Foraky” was a company with a distinguished 

activity between 1922 – 1942, when it was adsorbed by fusion by “Concordia” Company to improve 

the activity and to obtain better cost prices.  

Keywords: capital Romanian capital, foreign capital, geological prospection, oil policy 

 

 

 

Capitalul belgian a fost foarte interesat de pătrunderea pe piaţa petrolului din 

România înfiinţând o serie de societăţi ca, Sirius, Foraj-Lemoine, Româno-Belgiană, 

Concordia, Nafta etc. ale căror capitaluri erau alimentate de capitalul bancar şi 

industrial belgian. Dacă în anul 1903, totalul capitalului investit în sectorul petrolier 

românesc se ridica la 7,9 milioane lei, în anul 1938, anul de vârf al producţiei 

economice a României, capitalul belgian s-a ridicat la 6,44% din producţia totală.  

Agenţi de schimb din Anvers, conduşi de Joseph Waterkeyn  şi Creditul 

Naţional Industrial Belgian reprezentând interesele financiare a celor interesaţi în 

afaceri cu petrol, au început investiţii în Grozny la început, apoi la Boryslow şi în fine, 

în România. Interesul manifestat începând cu 1920, mai ales din punct de vedere 

financiar a fost esenţial
1
.  

Ca urmare, a început o colaborare şi cu grupurile franceze aflate deja în 

procent mai mare în România pentru dominarea pieţei după încheierea primului război 

mondial. Belgia nu a recunoscut Sovietele şi ca urmare, pentru o politică petrolieră 

sigură, s-a apropiat de Franţa, acceptând ca Banque de l’Union Parisienne să deţină o 

parte din capitalul societăţii Petrofina şi să se înfiinţeze o filială a acesteia Petrofina 

France.   

În România, programul acestei colaborări este pus pe picioare în august şi 

septembrie 1919 când se asociază la el grupurile belgiene Josse Allard
2
 şi Waterkeyn şi 

                                                           
1
 Michel Dumoulin, Petrofina. Un Group Petrolier International et la gestion de l’incertitude, vol. I, 

Peeters, 1997, p. 13, 55.   
2 Josse Allard (9 mai 1868 - 26 aprilie 1931), bancher şi filantrop belgian, a fost unul dintre  cei cinci 
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băncile franceze Parisbas şi Mirabaud, Societatea Franceză de Studii şi Întreprinderi, 

asociată la Mirabaud şi industriaşul M. Champin care era inima grupului Mirabaud, 

reprezentând sectorul metalurgic care livra multe din componentele necesare industriei 

petroliere
3
. În urma vizitei efectuată la Bucureşti în anul 1920 a lui Aloys Van de 

Vyvere
4
 s-a reuşit să se tranzacţioneze acţiunile societăţilor Concordia şi Creditul 

Petrolifer (care vor fuziona) în favoarea societăţii Petrofina înfiinţată în 1920 (de către 

Hector şi Fernand Carlier şi Aloys Van de Vyvere) şi să se reglementeze o colaborare 

pentru societatea Vega cu Compagne Industrielle des Petroles.  

Şi societatea anonimă pentru sondaje şi întreprinderi miniere „Foraky 

Românească”, în franceză Foraky Roumaine, a fost înfiinţată în 1922 de către grupul 

bancar reprezentat de baronul Josse Allard şi Waterkeyn, Société Anonyme des Petroles 

de Roumanie, Crédit Anversois şi La Société Belge d’Entreprises de Forage et de 

Fonçage, „Foraky” din Bruxelles, înfiinţată la 15 noiembrie 1906. Aceste societăţi au 

adus ca aport 54,6% din capitalul societăţii.  

Sediul acesteia era în Bucureşti, strada Academiei nr. 19, pasajul Imobiliara, 

scara G, având un capital de 5.000.000 lei deplin vărsat, împărţit în 10.000 acţiuni a 

câte 500 lei fiecare. Actul constitutiv şi statutele societăţii autentificate de Tribunalul 

Ilfov, Secţia Notariat la nr. 28.931 din 1922 au fost publicate în Monitorul Oficial, nr. 

231 din 26 ianuarie 1923
5
. A fost înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie sub nr. 

508 din 1933.  

Principalii acţionari care au constituit capitalul societăţii au fost: Josse 

Allard, bancher din Bruxelles, inginer de mine care a subscris 2.500.000 lei pentru care 

a primit 5000 acţiuni; Theodore Marie Hegener, avocat din Bruxelles care a subscris 

500.000 lei şi a primit 1000 acţiuni; Vital Meganck, inginer de mine, a depus 500.000 şi 

a primit 1000 acţiuni; Theodor Ficşinescu, inginer şi director al societăţii Colombia 

care a subscris 500.000 lei şi a primit 1000 acţiuni;  Virgil Tacit, inginer de mine care a 

subscris 500.000 şi a primit 1000 acţiuni; Henri Schneider, inginer care a subscris 

250.000 lei şi a primit 500 acţiuni; Joseph Sallekaers, director de bancă la Bruxelles 

care a subscris 250.000 lei şi a primit 500 acţiuni
6
. 

Conform statutelor, au fost numiţi ca administratori ai societăţii Josse 

Allard, Theodore Marie Hegener, Vital Meganck, Theodor Ficşinescu şi Virgil Tacit, 

iar cenzori Gustav Schmidt, Joseph Sellekaers şi Henri Schneider. Cenzori supleanţi: 

Maurice Focşaner, Gustav Vos, industriaş din Bruxelles şi Ştefan Dan, procurist la 

Banque Belge pour l’Etranger. Primul Consiliu de administraţie compus din minim 

cinci membri şi maxim 12 membri urma să funcţioneze pe termen de 4 ani sociali. 

Societatea era administrată în afară de consiliul de administraţie de direcţia societăţii şi 

cenzori. Adunarea Generală Ordinară se compunea din toţi proprietarii de acţiuni şi se 

întrunea ori de câte ori se considera necesar.   

                                                           
3
. Èric Bussiér, La France, la Belgique et l’organisation économique de l’Europe, 1918-1935, Paris, 

1992.      
4
 Van de Vyvere (1871-1961), prim-ministru al Belgiei în 1925, ministru al Agriculturii, Finanţelor, 

Justiţiei, Afacerilor Economice, membru în Camera Reprezentanţilor.  
5
 Serviciul Judeţean Argeş al Arhivelor Naţionale (în continuare S.J.A.N. Argeş), fond Societatea 

Foraky Românească, dosar 1/1924-1942, f. 1.  
6
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În data de 20 februarie 1924, s-a întrunit la sediul social Adunarea Generală 

Extraordinară sub preşedinţia lui Virgil Tacit pentru constituirea Consiliului de 

administraţie în conformitate cu art. 23 din statute. Şedinţa a fost condusă de Theodor 

Ficşinescu şi Vital Meganck care reprezentau cel mai mare număr de acţiuni, secretar al 

biroului fiind desemnat Gustav Schmidt. Membrii biroului constatând că activitatea 

societăţii se desfăşoară în condiţii foarte bune hotărăsc creşterea capitalului cu 

20.000.000 lei astfel că capitalul societăţii va ajunge la 25.000.000 lei împărţit în 

50.000 acţiuni a câte 500 lei acţiunea.  

Preşedinte al Consiliului de administraţie va fi ales baronul Josse Allard care 

rămâne în funcţie până la decesul acestuia în 1931. Preşedintele adunării generale C.R. 

Mircea în şedinţa din 19 iunie a făcut un elogiu impresionant personalităţii defunctului 

baron subliniind „marile calităţi de om de finanţe ale cărui influenţe salutare au fost 

răspândite în toată Europa şi în celelalte continente”
7
. Director general al societăţii va fi 

numit ing. O.L. Friedenreich.  

A obţinut din partea Ministerului Industriei încă de la început permise de 

explorare de bitumine şi concesiuni de exploatare de bitumine, precum şi o serie de 

contracte de foraj, finanţare sau asociere încheiate cu diverşi deţinători de la stat a unor 

permise de explorare şi concesiuni de exploatare.  

Activitatea societăţii s-a desfăşurat la început pe perimetre de exploatare 

preluate de societate de la oameni în judeţul Prahova, la Moreni, Matiţa, Copăceni, 

Bordieni, Scorţeni, Băneşti, Ghirdoveni, Telega, Gura Vitioarei, în total de 270 ha. Pe 

lângă acestea va primi prin Decret Regal nr. 2593 din 20.11.1935, din perimetrele 

statului 13,1675 ha la Runcu II, comuna Scoreţeni, judeţul Prahova. În judeţul 

Dâmboviţa deţinea 329 ha de la oameni, aflate la Colibaşi, Răzvadu de Jos, Gura 

Ocniţei, Viforâta, Valea Voievozilor, Ocniţa, Aninoasa, iar de la stat, prin decretele 

regale nr. 375, 510 şi 511 din februarie şi martie 1941, 103 ha la Viforâta
8
.   

Prin Decretul Regal 2.189 din 31 iulie 1930 primeşte 10 ha la Cornetu-

Cricov, perimetrul XII, judeţul Prahova. Tot în aceiaşi dată cu decretul 2.893 mai 

primeşte încă 10 ha tot în acea zonă, perimetrul XIII
9
. Perimetrele au fost luate în 

comun cu societatea Colombia având convenţii de foraj cu societatea Steaua Română, 

autorizate de Consiliul de Miniştri cu Jurnalul nr. 50 din 15 ianuarie 1938. Prin 

Decretul Regal 1.923 din 1 iulie 1943 va primi de la stat Ţinutul Minier nr. XI aflat la 

Taslău-Bacău, structurile Vâlcăneşti, Şuţa Seacă şi Năeni în suprafaţă de 27.366 ha. 

Pentru toate terenurile deţinute, impozitul pe suprafaţă în anul 1941 s-a ridicat la suma 

de 358.500 lei achitată în întregime de societate.  

În decursul activităţii, societatea a încheiat contract de foraj cu societatea 

Petrolul Românesc la 26 februarie 1926 din care se va naşte un litigiu întins pe mai 

mulţi ani, patru convenţii de exploatare în 1937-1938 cu societatea Steaua Română 

pentru exploatarea în comun a terenurilor din regiunea Moreni cu o participare de 50%, 

o convenţie cu Steaua Română şi Astra Română cu o participare pentru Foraky de 

5,45%, cu I.R.D.P. pentru 50% din producţia netă din terenurile acesteia, cu Colombia, 

pe terenurile de la Runcu, într-o proporţie de 73% pentru Foraky, precum şi lucrări cu 
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 S.J.A.N. Argeş, fond Societatea Foraky Românească, dosar 1/1924-1942, f. 37.  

8
 Idem, fond Societatea Concordia, dosar 108/1942-1943, f. 26.  

9
 Ibidem, dosar 108/1942-1943, f. 10.  



 

societatea Koppes-Poienăreanca, cu o participare progresivă pe producţie de la 500 la 

3000 de vagoane
10

. Au fost instalate şase sonde de foraj, cheltuielile ridicându-se la 

6.667.974 lei
11

.    

În 29 septembrie 1924 sunt cooptaţi ca administratori ai societăţii: ing. C.R. 

Mircea, I. Waterkeyn şi Louis Lambo iar cenzori: G. Schmidt (decedat în 1930), H. 

Schneider şi I. Sellekaers. Sunt aleşi de asemenea Popeia, Ionescu-Boroaia, G. Vos, Şt. 

Dan, M. Focşaner, Em. Papiniu şi A. Werbeck, P. Georgevici. Sediul societăţii se afla 

în strada Luterană nr. 4 etaj 6, apoi sediul societăţii va fi mutat în 1933 la Ploieşti pe 

bulevardul Independenţei, nr. 7, iar în 1936, din nou la Bucureşti, pe strada Luterană, 

apoi pe Calea Victoriei, nr. 63 şi în sfârşit pe Matei Millo, nr. 15.  

În 24 mai 1926, Adunarea generală extraordinară modifică art. 8 din statute 

astfel că capitalul social putea fi modificat până la 300.000.000 lei astfel că capitalul va 

fi mărit de la 25.000.000 lei la 125.000.000 lei. În 20 septembrie 1926 sunt aleşi ca 

administratori Josse Allard şi Fernand Vigneron – vicepreşedintele Societăţii Anonime 

„Credit Anversois”.  

La  31 decembrie 1927, beneficiul societăţii a fost de 71.596 lei, 

administrator fiind Josse Allard, V. Meganck şi J. Waterkeyn. În 1929 beneficiul s-a 

ridicat la 147.817 lei. 

În 1931, în locul defunctului baron Josse Allard va fi ales ca administrator 

fiul acestuia, baronul Josse Louis Allard (1903-1939).   

Principalii acţionari ai societăţii „Foraky Românească” erau  

Societatea belgiană „Pargéfina”, care deţinea 248.011 acţiuni precum şi 12 persoane 

particulare care deţineau între 30 şi 60 de acţiuni, printre care 

amintim pe O.L. Frieddenreich, V. Meganck, baron Josse Allard, Th. Ficşinescu, ing. 

C.R. Mircea, F. Vigneron, J. Waterkeyn, J. Sellekaers, V. Tacit şi alţii. Allard, J. 

Sellekaers, F. Vigneron şi J. Waterkeyn făceau parte şi din Consiliul de administraţie al 

Societăţii belgiene „Forapetrol” cu sediul la Bruxelles, constituită la 27.10.1927 şi care 

va acorda împrumuturi societăţii pentru procurări de materiale şi pentru activitatea pe 

şantiere. Forapetrol avea capitalul deţinut de societatea „Brufina” şi de Banca Josse 

Allard
12

.  

În mai 1930, societatea deţinea pe şantierul de la Chiciura – Teiş un număr 

de 7 sonde cu o producţie cuprinsă între 4 şi 5 vagoane zilnic şi întâmpina multe 

dificultăţi în forarea terenului pentru găsirea petrolului care era parafinos. Pe şantierul 

de la Runcu existau patru sonde cu o producţie între 6 şi 7 vagoane, trei sonde în foraj 

cu adâncimi între 195 şi 250 metri şi 2 sonde în montaj. Pe şantierul de la Pâscov, 

societatea deţinea 8 sonde în producţie care dădeau între 14 şi 17 vagoane exploatat pe 

perimetrele societăţilor Petrolul Românesc şi Creditul Minier, precum şi 2 sonde în 

foraj; pe şantierul de la Gura Ocniţei existau 12 sonde în producţie care furnizau între 

15 şi 20 vagoane de ţiţei, disponibilitate de rezervoare în staţia de pompaj a Concordiei, 

precum şi o sondă instalată care a forat în 5 săptămâni 960 metri cu primul aparat al 

societăţii de tip Rotary
13

.    
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Au fost acordate perimetrele XII-XIII ale statului de la Urlaţi unde se fora 

alături de societatea Colombia, iar pentru că existau dificultăţi permanente pentru 

plasarea ţiţeiului brut, s-a încheiat un prim contract cu societatea Petrol Block pentru 

tratarea unei cantităţi săptămânale de 500 vagoane şi s-au dus tratative pentru 

încheierea unui al doilea contract pentru rafinăria sa de la Buzău. Se considera că fără 

dificultăţile întâmpinate pe teren, producţia de ţiţei urma să se dubleze mai ales pe 

şantierele de la Moreni şi Gura Ocniţei. Producţia a trebuit să fie redusă în luna 

noiembrie prin aplicarea Convenţiei de stabilire a cantităţilor de ţiţei extrase de fiecare 

societate mai ales de pe perimetrele în exploatare comună cu Sirius-Concordia, Creditul 

Minier şi Petrolul Românesc. În total, societatea a redus producţia la 1.100 vagoane din 

care ei îi reveneau 600 vagoane lunar, ceea ce reprezenta 20 vagoane pe zi.   

În 19 iunie 1931, cele 30 sonde instalate pe şantierele de la Runcu, Chiciura, 

Moreni, Gura Ocniţei şi Ochiuri dădeau o producţie medie de 32 vagoane zilnic, 

sistemele de forat fiind canadian şi Rotary.  

Începând cu septembrie 1931, datorită scăderii continue a preţurilor 

produselor brute şi rafinate, situaţia industriei petroliere din România era dezastruoasă. 

Şi situaţia societăţii Foraky devine tot mai grea luându-se măsurile cele mai energice 

pentru a putea trece de criză. Astfel, s-au hotărât mari reduceri de personal şi de salarii, 

tot personalul tehnic şi ingineri deveniţi de prisos fiind  disponibilizaţi. Pentru a se 

ajunge la o reduce proporţională a cheltuielilor generale şi o parte din personalul 

direcţiei cu sediul în Bucureşti devenea disponibilizat. S-au suspendat lucrările de la 

şantierul Gura Ocniţei (sondele Romolea şi Petrol Block) renunţându-se inclusiv la 

serviciile inginerului Sipiceanu, şeful şantierului la inspectorul de sondaje Philippe 

Zinck, inspector de sondaje şi la toţi maiştri sondori şefi.  

Activitatea de foraj era menţinută provizoriu la o singură sondă, la Runcu-

Nord în vederea menţinerii producţiei nete de 450 vagoane lunar, dar şi achiziţionarea 

de noi parcele pe acest şantier pentru a se asigura contractul încheiat cu societăţile 

„Schapira”, „Romolea” şi „Petrol Block”. Tot din cauza crizei, societatea îşi va muta 

sediul la Ploieşti, pe strada Independenţei nr. 7, iar avocatul Papiniu care nu a fost de 

acord cu reducerea salariului său, cu 10.000 lei, a fost pus în disponibilitate. Ca urmare 

a tuturor măsurilor luate, exerciţiul 1931 se încheie pentru societate cu pierderi de 

37.221.915 lei în timp ce amortismentele erau de 32.006.403 lei.  

În şedinţa Consiliului de administraţie din 18 mai 1932, directorul general 

Friedenreich  arăta că „reducerile şi comprimările masive aplicate în august 1931 au 

dus la un rezultat favorabil şi cu toate că situaţia generală ar fi încă critică, societatea 

pare să reziste crizei, obţinându-se chiar excedente uşoare”
14

.  

În 1932, Consiliul de administraţie se compunea din baronul Josse Louis 

Allard – preşedinte, V. Meganck, administrator delegat, iar administratori Hegener, 

C.R. Mircea, Theodor Ficşinescu, V. Tacit, F. Vigneron şi J. Waterkeyn.  

În 1933, rezultatele obţinute de societate erau favorabile, producţia fiind de 

65 vagoane zilnic din care rămâneau 30 vagoane pentru societate. Se dorea continuarea 

explorărilor pe perimetrele statului de la Runcu în suprafaţă de 250 ha, împreună cu 

societatea Koppes şi Runcu-Nord-Est pentru continuarea forajelor în această regiune 

interesantă. Se dorea să se obţină împrumuturi pentru încheierea unui act de preluare a 
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600 ha divizate în parcele de 3-10 ha cu preţul de 80.000 lei/ha şi 8% redevenţă în zona 

Piscuri – Filipeştii de Pădure, aproape de Păroasa-Mărgineni. Pe exerciţiul 1932, 

societatea a săpat 6804 metri faţă de 3448 metri în 1931, producţia de ţiţei obţinută 

fiind de 7690 vagoane faţă de 6511 în 1931. Toate acestea a adus societăţii un venit de 

32.823.869 lei. 

Îmbunătăţirile  tehnice aduse la exploatările societăţii nu au dat rezultatele 

financiare aşteptate iar situaţia industriei petroliere nu s-a ameliorat din cauza 

supraproducţiei, a lipsei de acorduri şi a fluctuaţiei notabile a preţurilor. S-a aplicat în 

continuare o economie strictă în toate domeniile care a dat ca rezultat o scădere a 

preţului de cost. Ca urmare, societatea Forapetrol a acordat o bonificaţie de mai bine de 

jumătate asupra dobânzilor datorate (s-au redus cu 3%). Ca urmare, pierderile s-au 

ridicat la doar 4.082.703 lei în timp ce amortismentele au crescut la 15.517.894 lei. 

Soldul total al pierderilor se ridica la suma de 41.304.618 lei.  

Foraky a avut deschis pe piaţa din Bruxelles un credit la firmele care 

deţineau cele mai multe acţiuni din capitalul său.  Creditul deschis la societatea 

Forapetrol din 31 decembrie 1927 până în 1935, s-a ridicat la suma de 47.788.362 

franci belgieni cu o dobândă de 7,1% pe an, pentru procurarea de maşini şi unelte (între 

1927 şi 1929), foraj şi instalaţii de exploatare pe şantierele deţinute (1927-1935)
15

. La 

31 decembrie 1936, Forapetrol este debitată cu valoarea mai multor sonde abandonate 

sau suspendate astfel că datoria societăţii Foraky scade la 31.214.415 franci belgieni 

sau 146.707.753 lei.   Împrumuturile au fost folosite şi investite pentru mărirea întregii 

societăţi, adică în maşini, unelte, foraje şi instalaţii
16

. Pentru aceste împrumuturi, 

societatea nu a achitat impozitul imobiliar fapt pentru care se va deschide un proces cu 

statul care se va întinde până în 1939 cu achitarea acestuia la Ministerul Finanţelor în 

valoare de 2.222.408 lei.  

În 21 mai 1934 îşi prezintă demisia din funcţia de administratori ai societăţii 

Th. Hegener care având calitatea de preşedinte şi administrator delegat la Forapetrol a 

considerat că vor apărea divergenţe de interes mai devreme sau mai târziu între 

Forapetrol şi Foraky şi ca urmare, dorea să fie un arbitru care să intervină „util şi 

repede” deoarece reprezenta în cel mai mare grad, interesul societăţii Forapetrol pe 

piaţa românească şi asupra societăţii Foraky. În acelaşi timp, pentru motive nepublicate 

oficial ci doar verbal preşedintelui Josse Allard şi V. Maganek, îşi prezintă demisia din 

calitatea de administrator.  

În şedinţa Adunării Generale Extraordinare din 20 iunie 1934 se hotărăşte 

reducerea capitalului de la 125.000.000 lei la 50.000.000 lei, astfel că acţiunile care 

aveau o valoare nominală de 500 de lei se reduc la 200 lei fiind în număr de 250.000 

acţiuni. În mai 1935, conform legii trebuia numit în Consiliul de administraţie un nou 

administrator român. Deoarece „era dificil să se ceară domnului Vigneron demisia sa 

din Consiliu de la Foraky” din proprie voinţă îşi va da demisia din societate Joseph 

Waterkeyn, iar baronul Josse Louis Allard din funcţia de preşedinte. În locul acestuia 

va fi numit C.R. Mircea. În aceiaşi şedinţă, noul preşedinte face un elogiu lui Virgil 

Tacit, administrator decedat de curând, exprimându-şi „regretele sale de a vedea 

consiliul lipsit de un concurs preţios”.   

                                                           
15

 Idem, fond Societatea Concordia, dosar 37/1927-1939, f. 52.  
16

 Ibidem, dosar 37/1927-1939, f. 43.  



 

În şedinţa din 8 mai 1936, în locul defunctului V. Meganck, „fondatorul 

societăţii la al cărei progres a contribuit zi de zi cu sârguinţă şi multă pricepere”, este 

ales administrator inginerul belgian Gustave Lemaire şi realeşi ca administratori 

Theodor Ficşninescu şi Vlad Manoliu. În 14 decembrie 1936, se aduce elogiu 

preşedintelui C.R. Mircea, decedat în mod prematur şi se primeşte demisia lui F. 

Vigneron. Îşi prezintă de asemenea demisia „din cauza ocupaţiilor mele”, Vlad 

Manoliu.  

În şedinţa din 20 mai 1937, în locul defunctului administrator C.R. Mircea 

este ales Gheorghe Gheorghiu şi pe O.L. Friedenreich în locul lui Fernand Vigneron. În 

1938, preşedinte al societăţii era Th. Ficşinescu, administrator delegat G. Lemaire şi 

administrator director OL Friedenreich.  

În februarie 1940 demisionează din funcţiile lor C. Mathieu, I. Wechsler, H. 

Schneider,  J. Sellekaers, cetăţeni belgieni, precum şi preşedintele Th. Ficşinescu în 

data de 8 aprilie. Prematur, în februarie 1940 murise şi preşedintele Josse Louis Allard. 

Conform Decretului-Lege 3548 din 19.10.1940, societăţile erau obligate să-şi reducă 

numărul membrilor în Consiliul de administraţie de la 8 la 5. Ca urmare, în şedinţa din 

12 decembrie 1940 demisionează Gh. Gheorghiu, dr. Kreijci-Graf, Dinu Cecropid şi H. 

Brochhaus. Sunt aleşi, Al. Radian ca preşedinte, dr. Warth, ing. C. Hoisescu, Dan A. 

Hiottu şi C.L. Friedenreich ca director general şi administrator.  

Totalul vânzărilor de ţiţei produs de societate a fost de 50.023.685 lei în anul 

1934, de 41.294.435 lei în 1935 şi de 43.632.547 lei în 1936. Deoarece contul de profit 

şi pierdere arăta o pierdere de 11.614.304 lei în 1936, s-a hotărât să se aplice 

amortismente în valoare de 24.500.000 lei.  

Începând cu 20 octombrie 1937, în urma convorbirilor şi contractelor 

încheiate între societatea Concordia şi societatea Foraky s-a stabilit ca toată producţia 

societăţii Foraky să fie cumpărată de Concordia. Cantităţile de ţiţei de care dispunea 

societatea proveneau atât din sondele exploatate cât şi din redevenţele sau participaţiile 

ce îi reveneau
17

.  Produsele petroliere şi anume: benzină uşoară şi grea, petrol distilat, 

motorină şi păcură erau luate de la schele sau rezervoare şi se întocmeau procese 

verbale de analiză.   

Principalii furnizori şi creditori de mărfuri străini ai societăţii erau în 1938 

următorii: Axelson şi Ingersoll Rand din SUA, Foraky Bruxelles, Laroche Lechat din 

Belgia, Manfred Weiss din Ungaria, W. Fissenewerth şi Siemens-Schuckert din 

Germania şi Poldihutte din Cehoslovacia. Clienţii societăţii tot în 1938 erau SAR 

Sanielevici căruia îi vânduseră produse petroliere în valoare de 65.754.386 lei, 

Concordia – Bucureşti care primise produse în valoare de 13.834.619 lei şi diverşi 

clienţi care primiseră produse în valoare de 619.434 lei
18

.  

Avea de recuperat sume importante în valoare de 141.577.466 lei de la 

societatea Petrolul Românesc, pentru activitatea a cinci sonde instalate şi abandonate 

definitiv pe care aceasta a refuzat totdeauna să o recunoască şi nu a decontat-o 

niciodată, cu toate că au fost depuse probe în acest sens. Pe de altă parte, societatea 

Petolul Românesc se considera ea creditoare asupra societăţii Foraky, fapt care va 
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provoca un proces care se va disputa la Curtea de Apel din Craiova şi Bucureşti între 

1928-1932. 

În iunie 1939, preşedintele Th. Ficşinescu spera ca societatea „Forapetrol” 

să renunţe la vânzarea concesiunii din zona Milcovul-Vulcăneasa (Râmnicu-Sărat) în 

suprafaţă de 2504 ha. Având în vedere că interesul primordial a unei societăţi petroliere 

era să-şi menţină toată concesiunile, preşedintele era de părere că ar fi trebuit să se 

ceară perimetre noi de explorare fie singură, fie în colaborare, dar pentru societatea 

„Forapetrol” renunţarea la concesiune era „indispensabilă pentru transferarea 

fondurilor” atunci când clearingul belgo-luxemburghez ar fi îngăduit această 

operaţiune.   

Începând cu anul 1940, ţiţeiul produs de Foraky la Ochiuri, Viforâta, Buştenari, 

Moreni, Runcu, Ceptura, parafinos şi neparafinos era cumpărat de Societatea 

S.A.R.D.E.P. care îl vindea mai departe pe piaţa Germaniei.    

Conform jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 1.147 publicat în „Monitorul 

Oficial” nr. 113 din 17 mai 1940, s-a constituit o Asociaţie fără scop lucrativ a 

Întreprinderilor Petrolifere pentru Construirea de Depozite Necesare Apărării Naţionale 

sau pe scurt A.I.P.D.A.N.
19

  Sediul Asociaţiei era în Bucureşti, la sediul societăţii 

„Creditul Minier”, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 16. Durata Asociaţiei era 

nedeterminată, în funcţie de scopul propus, construirea şi instalarea depozitelor şi 

accesoriilor, precum şi vărsarea sumelor subscrise de fiecare întreprindere.  

Contribuţia fiecărei societăţi a fost lăsată la latitudinea autorităţilor astfel că 

cotele societăţilor mici nu reprezenta decât 22,1% din total. Capacitatea totală a 

rezervoarelor societăţii Foraky era de 4047 mc care puteau primi cotă parte 125 tone, 

iar apoi prin recalculare, 194 tone
20

.  În total, trebuiau furnizate 100.000 tone ce 

trebuiau depozitate în rezervoare cu o capacitate de 2.615.255 mc. 

Până în ianuarie 1940, majoritatea acţiunilor societăţii au fost deţinute de 

Societatea „Pargefina”, o societate anonimă din Luxemburg ale cărei acţiuni era 

deţinute la rândul lor de către societatea „Forapetrol” din Bruxelles înfiinţată în 1927 cu 

un capital de 100.000.000 lei. La rândul ei „Forapetrol” avea de recuperat o creanţă de 

34.000.000 franci belgieni de la Foraky, dar va ceda aceste creanţe după iunie 1940, 

societăţii Algemeine Warenfinanzierung din Berlin. De asemenea, Forapetrol va ceda 

cele 248.922 acţiuni Foraky Românească deţinute de Pargefina, băncii Sponholtz, 

Ekestadt & Schroder din Berlin. Preţul pentru ambele operaţiuni a fost de 36.000.000 

franci belgieni încasat de Forapetrol. „Warenfinanzierung” avea strânse legături cu 

Kontinetale Oel din Berlin deţinătoare a 52% din acţiunile Concordia. Aşa se explică 

fuziunea dintre Foraky Românească şi societatea Concordia
21

.  

După ocuparea Franţei, Belgiei şi Olandei, şi preluarea pachetelor majoritare 

de acţiuni ale societăţilor „Sociéte Industrielle des Pétroles Roumains” (S.I.P.E.R.), 

„Omnium International des Pétroles” cu sediul în Paris şi a trustului franco-belgian 

„Compagnie Financière Belge des Pétroles”, societatea germană „Kontinenale Oel 

G.m.b.H.” Berlin a devenit şi deţinătoarea societăţilor petroliere „Foraky Românească”, 

„Concordia”, „Moldonaphta”, „I.R.D.P.”, „Colombia”, „Explora”, „Sarpetrol” şi 
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„S.A.R.D.E.P.” industria petrolieră având de suportat urmările „colaborării”dictatului 

economic impus în toamna anului 1940, iar apoi consecinţele inerente create de război. 

În august 1940, 248.922 acţiuni erau deţinute de Banca Sponholtz, Ekestadt 

& Schroder din Berlin, 690 erau deţinute de Banca J. Allard din Bruxelles şi 388 de 

moştenitorii inginerului C.R. Mircea (profesor Rarincescu). Banca Allard a vândut 

acţiunile sale în baza aprobării Ministerului Economiei cu 13896 şi 15618 din 1941 lui 

Emil Sallay în număr de 610, avocatului Seber 10, domnişoarei R. Iancu 10 şi lui I.M. 

Waterkeyn în număr de 60. Acţiunile băncii din Berlin erau depuse la societatea 

Bancară Română din Bucureşti, strada Lipscani
22

.  

În 31 ianuarie 1941, Adunarea Generală a societăţii hotărăşte modificarea 

art. 12, 16, 18, 20, 29, 33 şi 34 din statut pentru a fi puse în acord cu noul Cod 

Comercial şi Decretul Lege 3548 din 19.10.1940. în urma acestor modificări, societatea 

este administrată de un consiliul din cel puţin 1 şi mult 9 membri aleşi pe cel mult patru 

ani în raport cu capitalul societăţii. La şedinţă a participat şi Emil Sallay ca procurator 

al Băncii Sponholtz, Ekestadt & Schroder care deţinea un număr de 248.922 acţiuni 

(49.784.400 lei) din cele 250.000 acţiuni reprezentând capitalul social de 50.000.000 

lei. Totodată, Adunarea generală extraordinară îl autorizează pe V.I. Warth să 

funcţioneze ca administrator la societatea „Moldonaphta”
23

.  

„Moldonaphta” cu sediul în Bucureşti, strada Orlando nr. 12, al cărui obiect 

era explorarea, exploatarea, transformarea şi comercializarea petrolului şi derivatelor 

sale, a fost constituită în anul 1921, cu un capital iniţial de 22.000.000 lei, împărţit în 

44.000 acţiuni. Din acestea, 43.500 acţiuni adică, aproape 99% din capital, au fost 

cumpărate în 1941 de către fosta societatea petrolieră „Foraky Românească”, restul de 

500 acţiuni găsindu-se la Societatea „Bancara Română”, depuse pe numele unor 

persoane particulare. 

Din martie 1940, piaţa românească „etatizată” a fost eliberată de sub tutela 

capitalurilor franco-britanice care dictau volumul producţiei şi a preţurilor în sectorul 

petrolier, şi a început să funcţioneze spre un singur profit şi anume Germania care 

furniza în acelaşi timp guvernului român arme. În cazul Românie, dinamismul politic a 

deschis drumul dinamismului economic. Germania reuşeşte între septembrie 1940 şi 

septembrie 1941 să achiziţioneze majoritatea acţiunilor la societăţile petroliere cu 

capital anglo-franco-belgian cu ar fi Colombia, I.R.D.P., Concordia şi Foraky, să preia 

conducerea societăţii „Astra”, asigurându-şi un control de 50% din producţia 

românească de ţiţei obţinută în 1940
24

.  

În şedinţa din 4 noiembrie 1942, sub conducerea preşedintelui Consiliului de 

administraţie Alexandru Radian se aduce la cunoştinţă că încă din primăvara anului 

1941 în urma tratativelor îndelungate purtate cu consiliul de administraţie al societăţii 

Concordia s-a hotărât fuziunea societăţii Foraky cu Concordia, făcându-se demersurile 

necesare la forurile competente ale statului de la care s-a obţinut aprobarea cu nr. 22856 

din 16 octombrie 1942 a preşedinţiei Consiliului de miniştri Subsecretariatul de Stat al 

Românizării. Fuziunea era necesară pentru a da posibilitate societăţii să prospere în 
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cadrul unei exploatări mai vaste sub conducerea „unui organism economic mai întărit şi 

mai sănătos” care să asigure o mai bună şi raţională exploatare şi care „va avea avantaje 

şi pentru dv. domnilor acţionari”.  

Foraky Românească deţinea în acel moment 38 de sonde în producţie şi 25 

în participaţie, pe concesiuni particulare şi de la stat. Concesiunile petrolifere de la stat 

şi particulari se ridicau la 700 ha din care 6 perimetre erau luate în concesiune de la stat. 

În judeţul Prahova concesiunile se găseau în localităţile Moreni, Matiţa, Gura Vitioarei, 

Copăceni, Bordeni, Scorţeni, Poenăreanca, Ghirdoveni, Telega, în judeţul Prahova în 

localităţile Aninoasa, Colibaşi Ciocoeşti, Răsvadul de Jos, Gura Ocniţei, Ocniţa, 

Viforâta, Valea Voevozilor, în judeţul Putna moşia Milcovul Vâlcăneasa (2500 ha) şi în 

judeţul Bacău la Mânăstirea Caşin (209,59 ha). Avea încheiată o convenţie pentru 

explorare împreună cu Concordia, Creditul Minier şi Steaua Română pe structura de la 

Vâlcăneşti
25

. Verificările care s-au efectuat în aprilie 1942 în regim de urgenţă şi care 

nu au reuşit să cuprindă toate regiunile, au arătat că unele concesiuni erau validate 

definitiv iar altele nu şi că aceste concesiuni erau pe de o parte mai mult decât dubioase 

în ceea ce priveşte drepturile iar pe de altă parte ele erau extrem de oneroase. Contra 

prestaţiilor societăţii erau în general extrem de oneroase faţă chiar de cele mai oneroase 

dintre contractele încheiate de alte societăţi.      

Nu se obţinuseră încă certificatele de la cadastru iar unele ordonanţe de 

înscriere în Cartea Minieră nu erau încă comunicate statului. Ca urmare, din punct de 

vedere juridic terenurile nu erau în regulă. În privinţa sarcinilor pe care societatea le 

avea de suportat la Fisc, cheltuielile de consolidare şi validare se ridicau la un minim de 

2.700.000 lei. Nu existau la momentul verificării declaraţiile cerute de legea pentru 

combaterea camuflării bunurilor, drepturilor şi intereselor evreilor din 14 martie 1942, 

pentru actele încheiate cu evrei începând cu 6 septembrie 1940. Existau câteva 

contracte importante care cădeau sub aplicarea art. 3 din legea menţionată şi care nu 

fuseseră declarate şi care puteau să aibă consecinţe grave (anularea) dacă nu se făceau 

până la 14 mai 1942
26

.  

Deţinea 29 de rezervoare unde depozita producţia de circa 3500 vagoane de 

ţiţei pe an. Ca urmare, era o mare afacere pentru societatea Concordia, în afară de 

şantierul de la Mislea care era deficitar şi care a fost arendat mai târziu societăţii 

„Sarpetrol”
27

.  

Fuziunea avea efect retroactiv, cu începere de la 1 ianuarie 1941, pe baza 

bilanţurilor celor două societăţi din 31 decembrie 1940. Societatea Concordia urma să 

absoarbă întregul activ şi pasiv al societăţii Foraky Românească, acţionarii acesteia 

urmând să primească pentru cele 250.000 acţiuni de o valoare nominală de 200 lei, 

140.000 acţiuni la societatea Concordia a câte 350 lei fiecare, având drept de dividend 

începând cu 1 ianuarie 1942. Ca urmare a fuziunii, Concordia îşi sporea capitalul social 

cu 49.000.000 lei divizat în 140.000 acţiuni a câte 350 lei fiecare
28

. Totodată, conform 

procesului-verbal nr. 71 din 29.04.1942, Consiliul de administraţie al societăţii Foraky 

aprobă să se vândă societăţii Concordia cantitatea de 2500 vagoane ţiţei de toate 
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categoriile din producţia anului 1942 la preţul existent pe piaţă dar cu menţiunea că 

societatea va beneficia de o eventuală mărire a preţurilor după data de 1 aprilie 1942. 

Ca avans pentru această vânzare se primea suma de 45.000.000 lei care 

urma să fie întrebuinţată pentru reachitarea în parte a creditelor obţinute din partea 

societăţii Kontinetale Oel Berlin – Sucursala Bucureşti
29

.  Totodată se hotărăşte 

strămutarea sediului său din strada Orlando nr. 10 în strada Pietăţii nr. 2.  

Luând cunoştinţă de raportul Consiliului de administraţie în urma discuţiilor 

avute, Adunarea generală hotărăşte fuziunea societăţii Foraky Românească cu 

societatea Concordia, urmând ca mandatarul numit în persoana ing. O.L. Friedenreich 

să predea tot patrimoniul societăţii absorbante şi să semneze în faţa tuturor instanţelor 

până la radierea societăţii de către forurile competente. Pentru munca depusă, membri 

Consiliului de administraţie prin hotărârea Adunării Generale primeau o sumă globală 

de 324.000 lei, iar Comitetul de cenzori o sumă globală de 66.000 lei, bineînţeles în 

sume brute.  

Între anii 1937-1939 s-au plătit câte 100.000 lei lui Th. Ficşinescu ca 

preşedinte, lui C. Hoisescu şi lui Gh. Gheorghiu. G. Lemaire şi O.L. Friedenreich nu au 

primit nimic, unul fiind domiciliat în străinătate iar celălalt, era director general, 

salariat. Toată economia făcută prin reducerea membrilor de la 8 la 5 a fost vărsată la 

stat, pentru Fondul Reconstrucţiei Statului.   

În numele Băncii Sponholtz, Ekestadt & Schroder, Emil Sallay mulţumeşte 

membrilor Consiliilor de administraţie şi de cenzori, funcţionarilor şi muncitorilor 

pentru munca depusă în cadrul societăţii. Procesul-verbal al şedinţei nr. 25 din 4 

noiembrie 1942 s-a transcris în registrul special de petrol nr. 7 din 4 ianuarie 1944, 

conform cererii făcute sub nr. 169 pe 1943.         

În urma fuziunii, societatea Concordia a primit imobilul din Ploieşti, strada 

Independenţei nr. 7 preluând şi controlul societăţii Moldonaphta ale cărei exploatări din 

Moldova constituia un excelent punct de plecare pentru activitatea viitoare în acea 

regiune. Concordia a absorbit Foraky dar ea însăşi era sub controlul german încă din 

martie 1940. Personalul belgian de la Foraky a fost nevoit să se reîntoarcă în Belgia sau 

să plece în Congo unde au continuat activităţile petroliere
30

.      

Ca urmare a acestei fuziuni, rămasă definitivă, „Concordia” a predat înainte 

de 23 august 1944, un număr de 139.397 de acţiuni firmei germane „Spohnholtz – 

Ebestaedt & Schroder”, o bancă germană. 

Contra acestei fuziuni se va deschide un proces care se va termina în 1943 

când fuziunea a rămas definitivă în 18 septembrie fiind publicată în „Monitorul Oficial” 

nr. 139, pagina 4147 şi 51-52 din 18 iunie 1943. Statul care deschisese procesul nu şi-a 

pierdut prin fuziune perimetrele de explorare şi exploatare, ele existând în cadrul 

societăţii Concordia care a înglobat societatea Foraky, respectiv toată capacitatea ei 

tehnică şi financiară.  

Activitatea societăţii Foraky Românească a fost deosebită pentru industria 

petrolieră din România aducându-şi un aport destul de mare în dezvoltarea şi cercetarea 

în domeniul producţiei, explorării şi comercializării produselor petroliere. Din cele 12 

societăţi petroliere belgiene constituite în România a ocupat locul 3, după societăţile 

                                                           
29

 Ibidem. 
30

 Michel Dumoulin, Op.cit., p. 111.  



 

Concordia şi Nafta care au avut o activitate prosperă, punând  în exploatare noi 

concesiuni, dezvoltând instalaţiile de stocare şi transport a ţiţeiului şi de rafinare a 

acestuia.    

„Concordia” care a absorbit „Foraky”, a fost un adevărat holding în 

România care după fuziunea din 1930 cu Societatea „Vega” şi diversificarea 

activităţilor metalurgice, miniere (aur, argint, aluminiu, cărbune) şi electricitate i-au 

permis să traverseze marea criză 1929-1933 cu mai multă sau mai puţină bunăstare, dar 

care a continuat să acorde dividende pentru activitatea depusă de acţionarii săi. 

Acţionarii belgieni au crezut că se vor mai întoarce după 1944 în România, dar din 

păcate, cursul istoriei o va lua pe alt drum care va însemna pentru sectorul petrolier 

românesc o rămânere în urmă în ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea acestei 

industrii.    
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Abstract 
The Cold War it was characterized by conflict, tension and competition between the United 

States and the Soviet Union. Each superpower, endowed with opposing ideologies with universal 

jurisdiction, had involved their allies in the composition of the two blocs that split the world from the 

mid 40s to early 90s. During this period, the rivalry between the two superpowers took on different 

forms and took place on several fronts: military, ideological, psychological, industrial, technological 

development, etc. perception of the war and went with all the media forces that each party dispoused. 

From this perspective, the image of the enemy and how it was used in this war has been an important 

topic of study in the historiography of the Cold War, particularly in the complex US-Soviet relations. 

Cold War and the disappearance of the Soviet threat would have led a blur, if not the demise of this type 

of war. 

Paradoxically, this picture of the enemy has not disappeared, its fundamentals have remained 

active. While the factors of identity, perception and representation of social and group processes have 

played a continuing role, the attention directed toward the enemy image has undergone transformations. 

That is why it is important to know how it was build the image of the enemy inside the two military blocs 

of the Cold War. 

Our study aims to present U.S. security institutions work to rebuild the image of Stalin and the 

USSR, which must delivered in the U.S. and Western public opinion, according to new geopolitical 

realities in the world occurred after 1947. 

Keywords: public diplomacy, ideology, the image of the enemy, the Cold War, superpower. 

 

 

 

 Războiul Rece a fost caracterizat de conflicte, tensiuni şi concurenţă între Statele 

Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. Fiecare superputere, înzestrată cu ideologii 

opuse, cu vocaţie universală, a avut proprii aliaţi care au intrat în componenţa celor două 

blocuri în care s-a împărţit lumea, de la mijlocul anilor ’40 până la începutul anilor ’90. 

Pe parcursul acestei perioade, rivalitatea dintre cele două superputeri a îmbrăcat forme 

diferite şi s-a desfăşurat pe mai multe planuri: militar, ideologic, psihologic, industrial, al 

dezvoltării tehnologice etc. dar şi al unui război imagologic dus cu toate „forţele” 

mediatice de care fiecare parte a dispus. 

 Din această perspectivă, imaginea duşmanului şi modul în care aceasta a fost 

utilizată în acest război, a reprezentat un important subiect de studiu în cadrul 

istoriografiei Războiului Rece, în special în contextul relaţiilor complexe americano-

sovietice. Încheierea Războiului Rece şi dispariţia ameninţării sovietice ar fi trebuit să 

determine o estompare, dacă nu chiar dispariţia acestui tip de război. Paradoxal, această 

imagine a duşmanului nu a dispărut, dimpotrivă fundamentele sale au rămas active. În 
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timp ce factorii de identitate, de percepţie şi reprezentare, de socializare şi ai proceselor 

de grup au jucat un rol continuu, atenţia îndreptată spre imaginea duşmanului a suferit 

transformări. Pornind de la considerentul că este important să cunoaştem cum s-a 

„construit” imaginea inamicului în interiorul celor două blocuri politico-militare în 

perioada Războiului Rece, acest studiu îşi propune să prezinte activitatea desfăşurată în 

cadrul instituţiilor de securitate americane de reconstrucţie a imaginii lui Stalin şi a 

U.R.S.S. pentru a fi „livrată” opiniei publice din S.U.A. şi Occident, în acord cu noile 

realităţi geopolitice intervenite în lume după cel de Al Doilea Război Mondial. Apare ca 

necesară totodată o analiza a modului în care prin acţiuni de propagandă prezentate drept 

acţiuni de diplomaţie publică a fost reconstruită imaginea duşmanului în mentalul 

colectiv american, dar şi prezentarea proiectelor elaborate în acest scop. 

Dimensiunea imagologică a confruntării dintre S.U.A. şi U.R.S.S. în timpul 

Războiului Rece a jucat un rol foarte important deoarece ambele superputeri au evitat 

conflictul direct pentru supremaţie,
1

 apelând în schimb la o retorică apocaliptică. 

Strategiile geopolitice includeau şi apelarea la acţiuni de propagandă prin utilizarea 

mijloacelor media, prezentate opiniei publice externe ca fiind acţiuni de diplomaţie 

publică
2
.  

Din momentul în care ambele superputeri şi-au dat seama că un conflict direct este 

greu de gestionat, au decis să apeleze la alte forme de confruntare. Confruntarea directă 

este împiedicată de o serie de factori atât obiectivi cât şi subiectivi,  dintre cei subiectivi 

un loc principal îl ocupă imaginea adversarului. Era greu pentru opinia publică 

americană să înţeleagă de ce U.R.S.S. şi Stalin au devenit la puţin timp după înfrângerea 

Germaniei naziste şi a lui Hitler, răul numărul 1 în lume. S-a căutat astfel să se producă 

prin acţiuni de propagandă o operaţiune de răsturnare de imagine prin care fostul aliat din 

timpul celui de Al Doilea Război Mondial să devină adversar.   

Analiza proiectelor care au vizat reconstrucţia imaginii inamicului în mentalul 

colectiv american,
3

 prin utilizarea mijloacelor de propagandă mascată de către 

oficialităţile americane, mai ales în perioada 1945 – 1947, este relevantă pentru 

înţelegerea evoluţiilor ulterioare din perioada Războiului Rece. Pe perioada acestuia, 

                                                           
1
 Constantin Hlihor, România. Căderea comunismului şi naşterea democraţiei. 1989 – 2000, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 72 – 76. 
2
 Există diferenţieri foarte clare între diplomaţie publică şi propagandă, aşa cum susţin „avocaţii” 

diplomaţiei publice care văd în aceasta „o legătură de încredere între guverne şi naţiuni printr-o 

comunicare onestă şi deschisă, bazată pe obiectivele politicii externe”; vezi Ion Gugeac, Sergiu 

Porcescu, Diplomaţia publică – componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile 

globalizării, revista „Akademos”, nr. 1 (16), martie 2010, p. 8. 
3
 Melvyn Leffler, Inside Enemy Archives: The Cold War Reopened, in  Foreign Affairs, Vol. 75, no. 4 , 

July-August,  1996, on line, 

http://vi.uh.edu/pages/buzzmat/DH%20articles/lefflerinsideenemyarchives.htm, accesat la 10.04.2011, 

ora 20.45. 

http://vi.uh.edu/pages/buzzmat/DH%20articles/lefflerinsideenemyarchives.htm
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structurile de propagandă şi informare americane au cunoscut transformări şi 

metarmorfoze care le-au adaptat noilor realităţi şi cerinţe din plan internaţional.
4
 

 Astfel, la 15 septembrie 1945, Biroul de Informare de Război al U.S. Army a fost 

desfiinţat, iar responsabilităţile sale externe au fost transferate Departamentului de Stat. 

În justificarea adoptării acestor decizii, preşedintele american Harry Truman a arătat că 

„natura actualelor relaţii externe face esenţial ca Statele Unite să menţină activităţi de 

informare în străinătate, ca parte integrală a desfăşurării afacerilor externe.”
5
 Truman a 

solicitat diplomaţiei americane planuri concrete care să asigure faptul că şi „alte popoare 

primesc o imagine totală şi corectă a vieţii americane şi a obiectivelor şi politicilor 

Guvernului Statelor Unite ale Americii.”
6
 

La 27 ianuarie 1948, preşedintele american a promulgat Legea privind activitatea 

de Informare şi Schimburile pe linie de Învăţământ, care specifica termenii în care 

Departamentul de Stat al Statelor Unite se pot angaja în diplomaţie publică şi comunicare 

strategică.
7
  

Departamentul de Stat american defineşte diplomaţia publică drept programe 

finanţate de guvernul american, menite să informeze sau să influenţeze opinia publică din 

străinătate.
8
 În aceeaşi ordine de idei, Hans Tuch defineşte diplomaţia publică drept 

proces de comunicare a guvernului unei ţări cu publicul străin, în încercarea de a explica 

acestuia ideile şi idealurile naţiunii respective, instituţiile şi cultura acesteia, cât şi 

interesele naţionale şi politicile actuale.
9
 Fostul diplomat John Brown descrie diplomaţia 

publică americană drept un proces ce implică trei roluri: diseminarea informaţiei, 

educaţia şi schimburile culturale. Philip Taylor utilizează termenul de „management al 

percepţiei”, pentru a descrie rolul informaţional al diplomaţiei publice, trasând în acest 

sens o distincţie între afacerile publice, interesul public, operaţiuni psihologice, 

managementul mass-mediei şi diplomaţia publică.
10

  

Această primă lege care legitimiza diplomaţia publică, mai bine cunoscută ca Actul 

Smith-Mundt (după numele co-promotorilor săi, congresmanii Karl Mundt şi Alexander 

Smith), avea ca obiectiv, stabilit de Congresul american, „să promoveze o mai bună 

                                                           
4
 Shawn J. Parry-Giles, Propaganda, effect, and the cold war: Gauging the status of america's “war of 

words”, on line, http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a921922492  accesat la 

10.04.2011, ora 20.35. 
5
 Hans N. Tuch, Communicating With The World: U.S. Public Diplomacy Overseas, Sr. Martin’s Press, 

New York, 1990, p. 14. 
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 

8
 Ion Gugeac, Sergiu Porcescu, art. cit. p. 6, apud Charles Wolf Jr., Brian Rosen, Public diplomacy. 

How to think about it and improve it. 
9
 Ibidem, apud Hans N. Tuch, op. cit. 

10
 Ibidem, p. 6. 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a921922492
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cunoaştere a Statelor Unite ale Americii printre popoarele lumii şi să întărescă 

înţelegerea reciprocă dintre poporul Statelor Unite şi popoarele altor ţări.”
11

 

Legea îl autoriza pe Secretarul de Stat american ca „atunci când consideră 

adecvat, să asigure pregătirea şi diseminarea în străinătate a informaţiilor despre Statele 

Unite ale Americii, poporul său, politicile sale, prin presă, publicaţii, radio, filme 

artistice şi alte mijloace de informare în masă şi prin centrele de informare şi instructorii 

din străinătate.”
12

 

Actul Smith-Mundt a instituţionalizat şi consacrat definitiv postul de radio Vocea 

Americii şi a extins programul de schimburi educaţionale Fulbright, care fusese aprobat 

prin Actul Fulbright (denumit după numele iniţiatorului său), în anul 1946. Acest act  

„reglementa schimbul de studenţi, cercetători şi academicieni şi a deschis calea altor 

schimburi precum cele de tineret, profesionale, de sindicat şi artişti, toate destinate să 

îmbogăţească vieţile europenilor şi americanilor şi să asigure o fundaţie solidă pentru o 

comunitate transatlantică puternică, democratică şi interdependentă.”
13

 

În august 1953, (an în care aşa cum vom vedea a debutat şi Proiectul Solarului) ca 

urmare a Planului de Reorganizare nr. 8 al administraţiei americane, a fost înfiinţată 

Agenţia de Informare a Statelor Unite (U.S.I.A.), care a devenit instrumentul guvernului 

S.U.A. pentru executarea a ceea ce acesta numea diplomaţie publică şi care, după cum 

vom vedea, va valorifica pe deplin imaginea The Second Red Scare, construită în 

perioada 1945 – 1947.
14

 

Misiunile U.S.I.A. erau „să înţeleagă, să informeze şi să influenţeze publicul 

străin, în promovarea intereselor naţionale şi să lărgească dialogul dintre americani şi 

instuţiile americane şi partenerii lor externi”, iar obiectivele sale declarate erau: 

- să „explice şi să justifice politicile americane în termeni credibili şi plini de înţeles în 

culturi străine; 

- să asigure informaţii despre politicile oficiale ale Statelor Unite (ale Americii), despre 

poporul, valorile şi instituţiile care influenţează acele politici; 

- să aducă beneficiile angajării internaţionale cetăţenilor americani şi instituţiilor 

americane, ajutându-i să construiască relaţii pe termen lung cu partenerii lor străini; 
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Gregory L. Garland, Smith-Mundt: Censorship American Style?, on line 

http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2009/0103/ed/garland_smithmundt.html,  accesat la 14 08. 

2010. 
12

 Ibidem  
13

 Hans N. Tuch, op. cit., p. 17. 
14

 Ibidem; pentru mai multe informaţii despre U.S.I.A. vezi şi Pam Perry, Eisenhower – The Public 

Relations President, foreword by Mary Jane Eisenhower, LEXINGTON BOOKS, Lanham, Boulder, 

New Zork, London, on line  

https://books.google.ro/books?id=w6aDBQAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=eisenhower+usia&

source=bl&ots=4o5jV1zTyP&sig=FxYBtgfdL4wwG6HaaFc_foZTVtI&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi

9ofekttzLAhXEJg8KHWZ8BDkQ6AEISTAF#v=onepage&q=eisenhower%20usia&f=false , acesat la 

14.08.2010 

http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2009/0103/ed/garland_smithmundt.html
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https://books.google.ro/books?id=w6aDBQAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=eisenhower+usia&source=bl&ots=4o5jV1zTyP&sig=FxYBtgfdL4wwG6HaaFc_foZTVtI&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwi9ofekttzLAhXEJg8KHWZ8BDkQ6AEISTAF#v=onepage&q=eisenhower%20usia&f=false
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- să consilieze Preşedintele şi factorii de decizie politică din guvernul S.U.A privind căile 

în care atitudinile străine vor avea impact direct asupra eficienţei politicilor interne 

americane.“
15

  

Înfiinţarea U.S.I.A. de către preşedintele Eisenhower în 1953, a creat o abordare 

duală inclusiv a schimbului internaţional pe linie de învăţământ, o cale unidirecţională de 

informare anti-comunistă, infuzată cu obiective de politică externă şi o cale bi-

direcţională de înţelegere culturală reciprocă).
16

  Aceste aspecte prezentate nu sunt decât 

cele vizibile, oficiale şi des invocate. Există însă şi o altă realitate care fundamentează un 

alt fel de percepţii asupra „diplomaţiei publice” a S.U.A. 

Pentru atingerea scopurilor propuse administaraţia americană a desfăşurat o intensă 

campanie de propagandă
17

 raţională, raţional-emoţională şi emoţională. Cele trei tipuri de 

propagandă au fost identificate de Oliver Thompson, care a avut drept criteriu de definire 

maniera de concepere a mesajului. Astfel propaganda raţională utilizează doar date şi 

fapte concrete şi adevărate, expuse într-o anumită logică, persuasiunea obţinându-se prin 

selecţia argumentelor favorabile scopului propus. Propaganda raţional-emoţională 

utilizează, îndeosebi, aluzia, asocierea sau transferul de imagine care sugerează, fără să 

afirme concret, o anumită idee, în timp ce propaganda emoţională utilizează orice formă 

de exploatare la maximum a stărilor emoţionale umane.
18

  

  În 1945 S.U.A. vor ieşi învingătoare din cel mai mare carnagiu declanşat de 

omenire. Diplomaţia americană nu ratase şansa de a prezenta lumii noua imagine a 

unchiului Sam drept salvator al omenirii, iar acest demers nu era greu de realizat deoarece 

nimeni nu nega efortul de război uriaş al S.U.A. şi nici tributul plătit de americani. Dar pe 

acest fond, naţiunea americană începea să se autoperceapă în note pozitive supraevaluate. 

Ea câştigase un război care nu se purtase pe teritoriul american decât cel mult în celebra 

formulă „bring the boys home” şi, cu toate că aproape fiecare familie americană a avut un 

soldat participant la război, faptul că războiul nu s-a desfăşurat pe teritoriul naţional a 

condus ca percepţia acestuia să fie una mediată prin intermediul relatărilor participanţilor, 

al ziarelor şi al radioului. Acest fapt justifică afirmaţia conform căreia în timpul celui de 
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 U.S.I.A.: An Overview, http://dosfan.lib.uic.edu/U.S.I.A./U.S.I.A.home/oldoview.htm#overview. 
16

 Nancy Snow, International Exchanges and the US Image, publicat în Geoffrey Cowan, Nicholas J. 

Cull, Public Diplomacy in a Changing World, The Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, 2008, p. 215. 
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Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 2. 2010, 

p. 162. 
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Al Doilea Război Mondial, „americanii au fost obligaţi să lupte într-un război de la 

distanţă, numai prin imaginaţie.”
19

 

 Prin urmare, ,,în mentalitatea americană se dezvoltă o cultură beligerantă 

imaginară, suferinţa – deşi reală – e preponderent mediată prin presă, care foloseşte, 

pentru descrierea duşmanului, stereotipii ale imaginaţiei ostile, luate cu precădere din 

registrul antropologic şi rasial: duşmanul e inferior, e monstrul cu care se luptă eroul 

american invincibil, scoborâtor direct al frontieristului din Vestul Sălbatic, cuceritor de 

terenuri şi de proprietăţi dobândite din fuga căruţei (sau a calului, după caz sau 

avere).”
20

 În opinia lui Stefan Borbély, astăzi putem susţine inclusiv prin acest articol, că 

administraţia americană s-a pregătit din timp pentru experienţa Războiului Rece, pentru o 

lume viitoare polarizată politic, în care Statele Unite anticipau şi se pregăteau să 

construiască o nouă istorie. O istorie care nu era diferită de aceea de dinainte de război 

deoarece ea se desfăşura pe aceleaşi două aliniamente ideologice şi economice (ruşii pe 

de o parte, occidentalii pe de alta) pe care războiul le apropiase ,,până la perversiunea de 

a le face să lupte în alianţă, împotriva aceluiaşi duşman”.
21

 

 În timp ce Europa era devastată, S.U.A. începeau să culeagă nu numai roadele 

imaginare ale victoriei, percepându-se drept cea mai mare putere mondială, ci şi roadele 

ei concrete - bunăstarea materială şi sentimentul liniştitor al securităţii depline. Acest fapt 

va fi sesizat de diplomaţii americani. Astfel într-un raport strict secret adresat Cabinetului 

Truman în data de 7 septembrie 1945 secretarul de stat Henry L. Simpson denunţă 

“spiritul public de hedonism şi iresponsabilitate” al americanilor de rând, care se cere a fi 

contracarat, dacă America doreşte să fie pregătită să facă faţă noilor imperative politice şi 

ideologice ale momentului. Statele Unite sunt percepute în mediul internaţional – arăta 

Simpson – „drept o ţară frivolă, egoistă, iubitoare de plăcere, care nu ia în serios 

sarcina trăirii într-o ordine internaţională dură” (în 1950, John Foster Dulles, viitorul 

şef peren al F.B.I. va întări din perspectiva afacerilor interne, semnalul de alarmă tras de 

diplomaţie, într-un volum intitulat War or Peace (Război sau Pace – nuanţa tolstoiană a 

titlului este evidentă), în care prezintă o Americă slăbită, hedonică, subjugată de plăcerea 

consumismului.
22

 În lucrarea sa, Dulles reactualiza unele note ale imaginii The First Red 

Scare, 
23

 exacerbându-le şi arătând că noua ordine mondială se bazează pe interacţiunea a 

două lumi antagonice: lumea comunistă, care şi-a pierdut valorile fundamentale şi lumea 

occidentală al cărei port drapel sunt S.U.A. care, deşi îşi menţin valorile, le relativizează 

în consumism. 
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 Pentru această stare de fapt trebuia urgent găsită o soluţie. Iar soluţia a oferit-o tot 

diplomaţia. Înainte însă de a prezenta momentele cele mai importante în formarea 

imaginii The Second Red Scare, este importantă prezentarea unor aspecte, prin recurs la 

istorie, nu la teoria comunicării, care vor accentua atât luciditatea acestei analize cât şi 

justificarea deloc forţată a concluziilor desprinse. Sunt valorificate următoarele premise:
24

 

- blocurile ideologice aflate în conflict s-au folosit de conjunctura generală şi de climatul 

de beligeranţă iminentă întreţinut de Războiul Rece pentru a-şi rezolva unele probleme 

economico-sociale interne care, în absenţa climatului de ameninţare, ar fi fost aproape 

imposibil de rezolvat, mai ales în S.U.A.; 

- teama unor lideri americani (Truman, Simpson, Dulles) generată de o iminentă intrare a 

societăţii americane, odată cu euforia primelor zile postbelice, în zona unei 

iresponsabilităţi politice şi patriotice exprimate prin hedonism (Simpson) şi consumism 

(Dulles); 

- istoria demonstrează că ori de câte ori consumismul şi hedonismul american au atins un 

nivel alarmant, a intervenit din umbră o „ameninţare” menită să responsabilizeze 

societatea americană. În acest sens în primii ani euforici de după Primul Război Mondial 

este construită imaginea The First Red Scare, pentru ca mai târziu, în anii ’30  Rusia 

Sovietică să fie tratată în mass-media americane la fel ca şi Germania nazistă sau ca Italia 

fascistă.
25

 Tot astfel, în euforia sfârşitului celui de Al Doilea Război Mondial începe 

construcţia imaginii The Second Red Scare; 

- euforia anului 1968 (anul de apogeu al contraculturii, al mişcării hippy, al amorului 

liber şi al halucinogenelor), va fi anulată de asasinarea în acelaşi an, a reverendului 

Martin Luther King şi a candidatului la preşedinţie Robert Kennedy;  

- euforicii ani '70, vor fi marcaţi de Războiul din Vietnam
26

 şi de criza ostaticilor din Iran; 

- euforia generată de implozia blocului sovietic şi câştigarea imaginară a Războiului Rece 

va fi întreruptă în 2001 de o altă ameninţare – terorismul.
27

 

 Toate aceste repere istorice confirmă faptul că fundamentale în reeşalonarea 

imaginarului colectiv american sunt doar evenimentele cu implicaţii interne directe, în 

majoritatea lor declanşate prin acţiuni specifice, prezentate drept acţiuni de diplomaţie 
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publică. Telegrama de 8 000 de cuvinte şi discursul lui Churchill au fost acte/evenimente 

de configurare a noilor imagini ale duşmanului prin acţiuni ale diplomaţiei americane. 

După cel de Al Doilea Război Mondial, conceptul de diplomaţie publică a fost 

reformat şi adaptat pentru a contribui la bunul mers spre democraţie al Germaniei, 

Austriei şi Japoniei, la renaşterea Europei şi mai ales pentru a se face faţă, aşa cum a mai 

afirmat, Războiului Rece, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional. În aceste 

condiţii, atunci când vorbim despre Războiul Rece, facem referire nu la un conflict 

militar, ci la o practică discursivă a noii diplomaţii publice americane, în care campaniile 

militare sunt înlocuite cu aşa-numitele campanii de „relaţii publice”
28

 şi în care arma 

principală este imaginea construită prin propagandă.. Aceste elemente vor putea susţine, 

în orice împrejurare, ideea că acest război a fost înainte de toate un război imaginar al 

acestei diplomaţii publice, prin care se „exprimă şi legitimează relaţiile de putere în 

societatea modernă”.
 29

  

Fiind un război imaginar el nu mai are scopuri de cucerire sau anihilare a 

duşmanului, ci de construire a unei imagini a acestuia pentru a „menţine coeziunea 

socială” deoarece, deşi pare a fi o expresie strictă a politicii externe „scopul acestui 

război este domestic nu îndreptat în afara graniţelor”.
30

 Apariţia comunismului a dat 

prilejul pentru prima oară în istorie, formării şi acţiunii unor mecanisme imaginare de 

control social, printr-o ameninţare mondială. Liderii americani, începând cu Wilson, vor 

intui eficienţa socială a instituirii „fricii” şi vor rafina permanent imaginile ameninţării şi 

ale duşmanului, promovându-le în ambalaje „user friendly” pentru a duce „un război 

imaginar împotriva unui duşman absolut”.
31

 

 Pe acest fond, în 1945 singura problemă era identificarea duşmanului şi 

reconstruirea imaginii lui, pentru că mentalul colectiv american avea deja configurate 

principalele note perceptive în imaginea The First Red Scare. Ele trebuiau să fie doar 

reactualizate şi pentru aceasta s-a făcut din nou recurs la diplomaţie. Eliminarea 

hedonismului sesizat de Simpson impunea ca perversa apropiere realizată la Teheran, 

Yalta şi Postdam între S.U.A. şi U.R.S.S. să fie anulată prin operaţiuni psihologice de 

amploare, deoarece ,,dacă s-ar fi respectat cu stricteţe normele separării geoeconomice 

şi geopolitice stipulate de Churchill, Stalin şi Roosevelt, cele două sisteme ar fi putut 

evolua paralel, fără ingredientul malefic al adversităţii, alta decât aceea de principiu.”
32

 

 În acest context, prioritară a devenit reinventarea unui duşman care să activeze la 

nivelul mentalului colectiv american... spaima.  
                                                           
28
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 O spaimă care să catalizeze procesele sociale şi să confere stabilitate şi coeziune 

internă unei naţiuni care începea să devină hedonică şi deci neperformantă, ceea ce pentru 

conducătorii formaţi în paradigma şcolii pozitiviste era inacceptabil.  

Analiza pe care o propunem în continuare nu este o emanaţie a unei propensiuni 

ascunse pentru teoria conspiraţiei, ea se bazează pe constructe analitice lucide şi pleacă 

de la premisa că patria consacrării lui Levin, Lazarssfeld şi Lasswell, teoreticieni şi mai 

ales practicieni redutabili în sfera evoluţiilor din câmpul social, nu putea să nu recurgă la 

controlul strict şi eficient al acestor evoluţii şi mai ales să le utilizeze în noul context 

geopolitic apărut după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial. 

 Istoria recentă dovedea că în împrejurări similare, la sfârşitul Primului Război 

Mondial, imaginea The First Red Scare insinuase o serie de mecanisme coezive 

circumscrise unor note de percepţie care trebuiau actualizate şi care se vor dovedi perene 

în configurarea nodului central al reprezentării Rusului sovietic – The First Red Scare. 

 Acestea, într-o formă uşor modificată, vor trasa în spaţiul mental american mai 

multe note ale imaginii indezirabile a U.R.S.S., în care vectorul de imagine va fi... rusul. 

Imaginea rusului, după cum vom vedea, va fi mult mai uşor de construit, deoarece actul 

de construcţie va valorifica notele specifice imaginii The First Red Scare şi le va asocia 

cu imaginea U.R.S.S. şi a comunismului
33

 pe patru direcţii de percepţie: 

- denunţarea ordinii naturale a lucrurilor, a legilor dezvoltării umane, ceea ce face 

trimitere în primul rând la perspeciva ontică a comunismului şi apoi la cea politică sau 

ideologică;  

- Rusia manifestă un cult exagerat al societăţii ca mecanism, ca dominaţie 

transindividuală, spre deosebire de comunitatea americană, unde accentul cade pe valorile 

fireşti, naturale, ale proximităţii şi traiului armonios; 

- rusul e marioneta maşinii-stat, o păpuşă docilă, aflată în mâna unor puteri discreţionare 

pe care nu le poate controla şi cu care nu poate dialoga;  

- comunismul e un regim culpabil, ateu, care a înlocuit religiosul cu ideologia. 

Aceste direcţii vor fi configurate de trei momente capitale în construcţia imaginii 

The Second Red Scare, toate într-un fel sau altul specifice noii diplomaţii publice 

americane care, deşi par, nu sunt deloc întâmplătoare şi pe care le vom prezenta în 

continuare: 

a) Momentul Telegrama cea lungă – 22 februarie 1946 

 Începând cu anul 1920, în perioada de mare influenţă a imaginii The First Red 

Scare, un grup restrâns de tineri diplomaţi reunit la ambasada S.U.A. din Riga, şi din 

acest motiv cunoscut sub numele de „grupul de la Riga”, va începe studiul sistematic al 

realităţilor sovietice şi ale direcţiilor potenţiale ale politicii acestui stat.  

 Rezultatele acestor cercetări vor fi grupate în ceea ce oficialităţile americane vor 

numi „Axiomele de la Riga”, care evidenţiau că noul stat sovietic era o ameninţare la 

adresa S.U.A. „datorită caracterului expansionist şi profund nedemocratic” în timp ce 
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diplomaţia publică a U.R.S.S. era prezentată ca fiind „modalitatea de punere în practică 

a expansionismlui.”
34

 

 Peste mai mult de 20 de ani de la prezentarea acestor axiome, unul din membrii cei 

mai reprezentativi ai grupului de la Riga, George F. Kennan, funcţionar la Ambasada 

S.U.A. din Moscova, este desemnat de Departamenul de Stat pentru a întocmi un raport 

cât mai obiectiv referitor la U.R.S.S. şi la politica acesteia.
35

  

 În acest punct se poate specula pe tema obiectivităţii viitorului raport, în contextul 

în care grupul de la Riga se exprimase clar în celebrele axiome în legătură cu Rusia, iar 

Kennan era cunoscut ca fiind un adept total al acestor axiome. Acest fapt ar putea 

conduce la concluzia că George Kennan a fost special desemnat, deoarece raportul său 

era predictibil. 

 Kennan va transmite în data de 22 februarie 1946 celebra sa telegramă de 8 000 de 

cuvinte în care, printre altele, se evidenţia caracterul agresiv al politicii U.R.S.S., 

determinat de o serie de factori printre care şi primitivismul ruşilor, precum şi faptul că 

tendinţa de expansiune va fi o permanentă ameninţare la adresa lumii occidentale, 

inclusiv a S.U.A.
36

 

 În esenţă telegrama propunea o imagine a U.R.S.S., fundamentată pe The First Red 

Scare, care reconfigura astfel imaginea noului duşman de care conducătorii americani 

aveau nevoie. Dar cum telegrama era clasificată, se impunea de urgenţă ca ideiile 

conţinute de aceasta să fie făcute publice. 

b) Momentul Fulton – 5 martie 1946 

 În data de 5 martie 1946 fostul prim-ministru al Marii Britanii, sir Winston 

Churchill, acum un simplu cetăţean deoarece „ingratul” popor englez îl înlocuise, 

lansează cu prilejul unei conferinţe ţinute la Westminster College, Fulton, vestita imagine 

Iron Courtain
37

 care evidenţia că „De la Stettin, în Baltica, la Trieste, în Adriatica, o 

cortină de fier s-a lăsat peste Continent. În spatele acestei linii se află toate capitalele 

vechilor state din Europa centrală şi răsăriteană. Varşovia, Berlin, Praga, Viena, 

Budapesta, Belgrad, Bucureşti şi Sofia, toate aceste oraşe faimoase şi populaţiile din 

jurul lor se află în ceea ce eu trebuie să numesc sfera sovietică; şi toate se află, într-o 

formă sau alta, nu numai sub influenţă sovietică, ci şi sub un control foarte strict de la 

Moscova şi, în multe cazuri, în creştere.”
38

. Europa este traversată, de la nord la sud, de o 

„cortină de fier”, ce marca astfel o frontieră imaginară de ordin politic şi ideologic. 
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 Şi acest moment lasă locul unei speculaţii, deoarece Churchill a călătorit spre 

Fulton în acelaşi avion cu Truman şi în mod cert au discutat în legătură cu subiectul 

conferinţei. Impactul de presă este semnificativ, în special datorită unor note ale 

discursului care polarizează atenţia publică şi nu numai (în special cele referitoare la 

faptul că „S.U.A. sunt principala putere a lumii, iar acestui fapt i se adugă o 

responsabilitate enormă pentru viitorul omenirii” şi că datorită pericolului sovietic, 

S.U.A. vor trebui să renunţe la politica de izolare antebelică
39

).  

 Cu toate acestea imaginea duşmanului nu căpătase acea consistenţă care să-i ofere 

potenţial de consolidare. Acest lucru va fi realizat în perioada imediat următoare. 

  c) Momenul Mr. X- iulie 1947 

 În revista „Foreign Affairs” din iulie 1947, la aproape patru luni de la lansarea 

doctrinei Truman (12 martie 1947) va apărea un articol intitulat The Sources of Soviet 

Conduct (Rădăcinile comportamentului sovietic), semnat de un autor cu pseudonimul 

misterios Mr. X.
40

  

 Ideea centrală a articolului, în care sunt prezente elemente din Telegrama cea 

lungă, este necesitatea îngrădirii (containment) comunismului, al cărui portdrapel este 

U.R.S.S., descrisă ca principala ameniţare a S.U.A.
41

 Textul determină o emoţie 

generalizată în rândurile americanilor care, prin contagiune şi mimetism social, dezvoltă 

pe alocuri formele unei veritabile psihoze. Semiclandestinitatea autorului – Mr. X –  ne 

oferă şi aici un mic prilej de speculaţie. Şi Churchill folosise la Fulton 

semiclandestinitatea, prezentând U.R.S.S. ca fiind o „ghicitoare învăluită în misterul din 

interiorul unei enigme” (“a riddle wrapped in a mystery inside an enigma”)
42

.  

 Cele trei momente vor reactualiza notele fundamentale ale imaginii duşmanului 

deja existente şi vor oferi acestei imagini un remarcabil potenţial de dezvoltare. Ea va 

fundamenta imaginar noul război şi, în mod paradoxal, va genera stabilitate deoarece va 

institui o ecuaţie polară a lumii, conformă caracteristicilor realismului politic. În planul 

intern imediat, ea va fundamenta marile proiecte de politică externă şi de securitate ale 

S.U.A., din care am ales pentru prezentare unul în care principalul creator al imaginii The 

Second Red Scare va continua să-şi promoveze „axiomele”, elaborate din perspectiva 

imaginii The First Red Scare. Aşa s-a născut Proiectul Solarului – care trebuia să 

conducă la reconstrucţia imaginii U.R.S.S. după 1948, aceea de duşman al S.U.A.
43

 

 Proiectul Solarului (numele este consecinţa faptului că acest proiect secret a fost 

elaborat în solarul Casei Albe) este alături de politica de îngrădire unul din cele mai 
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elocvente expresii ale instrumentalizării imaginii The Red Scare şi are în centru trei mari 

personalităţi ale politicii americane din perioada Războiului Rece:  

- George F. Kennan
44

 (1904 – 2005) – iniţiatorul imaginii The Second Red Scare dar şi 

al strategiei pentru Războiul Rece - îngrădirea; 

- Paul H. Nitze (1907 – 2004) creatorul a ceea ce a devenit cunoscut drept cel mai faimos 

document de politică al erei de după „Telegrama de 8 000 de cuvinte” a lui Kennan – 

Memorandum-ul de Securitate Naţională nr. 68 (NSC – 68) din 1950 privind Obiectivele 

şi Programele de Securitate Naţională ale Statelor Unite” 

- Andrew J. Goodpaster (1915 – 2005), general cu patru stele al Armatei S.U.A., fost 

Comandant Suprem Aliat al N.A.T.O. şi consilier pe probleme de securitate al 

preşedintelui Eisenhower. 

 Cei trei vor iniţia şi dezvolta un proiect care confirmă faptul că lideri americani, au 

aprobat construirea imaginii U.R.S.S. ca duşman al S.U.A. şi au folosit acest lucru în 

trasarea referenţialelor politicii externe americane în timpul războiului imaginar din 

perioda 1946 – 1991, cunoscut şi sub denumirea de Războiul Rece. Stalin a murit în 

1953, la puţin timp după ce Eisenhower a preluat funcţia de preşedinte, iar acest 

eveniment asocia o mare incertitudine în privinţa succesorului acestuia şi a politicii 

viitoare a U.R.S.S.
45

  

 Deşi „spaima”, propusă de Kennan în 1946, continua să producă stabilitate, armele 

nucleare şi polarizarea tot mai accentuată a celor două blocuri, confereau războiului 

imaginar note de percepţie noi, care evidenţiau că acesta s-a globalizat şi s-a militarizat. 

NSC–68
46

, expresie a politicii de securitate de tip The Second Red Scare, îşi dovedea cu 

adevărat acurateţea. Preşedintele Eisenhower a intuit că îngrădirea era o doctrină 

convingătoare numai prin acceptarea necritică a efectelor produse de acţiunea imaginii 

duşmanului. În opinia sa, instrumentele preferate ale lui Kennan – aproape exclusiv 

politice şi propagandistice – nu mai erau adecvate, iar NSC-68 oferea un minim de linii 

directoare operaţionale, fără să ofere un plan realist pentru ducerea unei lupte armate, de 

data acesta, pe termen lung împotriva comunismului. Eisenhower a înţeles că disputa 

imaginară putea să conducă şi la deschiderea altor fronturi. Din acest motiv a decis nu să 

elaboreze un plan de acţiune pentru o nouă politică, ci să „joace” aceste politici ca un 

veritabil war game, prin trei echipe concurente de consilieri, care să analizeze implicaţiile 

abordărilor politicilor alternative pe termen scurt, mediu şi lung.
47

 

Proiectul a fost minuţios elaborat, oamenii alegându-se cu grijă dintre cei mai buni 

specialişti. Fiecare echipă era compusă din aproximativ zece membri, inclusiv din mediul 

academic, cu expertiză în diferite domenii şi condusă de cei trei mari artizani ai 

proiectului. 
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  Echipa A, condusă de Kennan avea ca principală preocupare strategia politică 

fundamentală privind Uniunea Sovietică, axată în primul rând pe Europa, şi evitarea 

angajamentelor militare semnificative în alte regiuni. Aceasta se baza în mare măsură pe 

aliaţii S.U.A. şi acorda o mare prioritate coeziunii alianţelor.  

Echipa B, condusă de Nitze, avea permisiunea să adopte o linie mai dură în 

privinţa Uniunii Sovietice şi i s-a trasat sarcina să analizeze politicile bazate pe arsenalul 

nuclear american.
48

 

 Echipa C, condusă de Goodpaster, urma aproape cuvânt cu cuvânt pasajele 

prescriptive din NSC–68 – să se reducă puterea sovietică şi teritoriul controlat de 

sovietici – oriunde şi prin orice mijloace la dispoziţie (Eisenhower l-a repartizat pe 

Goodpaster la echipa C, nu pentru că acesta agrea abordarea ofensivă, ci pentru că avea 

încredere în integritatea sa şi pentru că ştia că Goodpaster va asigura elaborarea unui 

raport solid de către echipa C). Rezultatul jocului fost exact cel dorit de Eisenhower.  

Opţiunea ofensivă şi NSC–68 au fost date uitării, cel puţin până în momentul în 

care Ronald Regan a readus în actualitate unele elemente ale acestora, în condiţii foarte 

diferite însă. Participanţii la Proiectul Solarului au ajuns la concluzia că rezultatul logic al 

politicii ofensive – în contextul anilor ’50 ai secolului trecut – ar fi fost catastrofic. În 

acelaşi timp, echipa A s-a dovedit eficientă în gestionarea unui front occidental unit, dar 

era vulnerabilă datorită slăbiciunii militare şi a schimbărilor la nivelul politicilor 

europene, în special a celei din Germania. Echipa B a sfârşit undeva la mijloc: un arsenal 

nuclear în creştere îi ţinea pe sovietici acasă, dar numai Statele Unite ar fi urmat să poarte 

povara asigurării apărării Occidentului. Eisenhower a fost cel care a rezumat concluziile 

celor trei echipe prin intermediul unei prezentări. Kennan a afirmat că această prezentare 

„demonstra ascendenţa intelectuală a preşedintelui asupra oricăruia dintre cei aflaţi în 

încăpere”, afirmaţie care l-a determinat pe Goodpaster să întrebe: „Această afirmaţie te 

include şi pe tine George?”, la care Kennan a replicat: „Da, deoarece numai preşedintele 

s-a dovedit capabil să înţeleagă întreaga gamă de aspecte politice şi militare privind 

politicile analizate”. Inclusiv importanţa şi semnificaţia imaginii The Second Red Scare.
49

 

 Ca o concluzie finală am putea afirma că Statele Unite ale Americii au folosit 

propaganda pe scară largă, în toate formele de manifestare cunoscute ale acesteia, în 

perioada Războiului Rece. Prezentată drept diplomaţie publică pentru opinia publică 

externă şi relaţii publice pentru opinia publică internă, propaganda a fost principala armă 

utilizată în războiul informaţional, un război care s-a dovedit a fi un război cu scop 

domestic. Prin acest război s-a urmărit rezolvarea unor probleme economico-sociale 

                                                           
48 Kennan şi Nitze au fost doi funcţionari care nu au avut întotdeauna un contact direct. Kennan a 
detestat NSC-68, plângându-se, de exemplu, că nu a intenţionat niciodată ca planul său de îngrădire să 
fie militarizat într-o măsură atât de mare sau să fie extins dincolo de Europa. Cei doi au rămas în relaţii 
cordiale, chiar dacă în mod ocazional s-au suspectat reciproc. Moartea lor a fost asemănată cu moartea 
lui John Adams şi a lui Thomas Jefferson în 1826: „yin”-ul şi „yan”-ul strategiei Războiului Rece – sau, 
după cum îi plăcea lui Nitze să spună, parteneri ai unei tensiuni între contrarii – unite în eternitate, 
unul dintre elemente urmându-l la scurt timp pe celălalt ; vezi Ibidem, art. cit. 
49

 Ibidem. 
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interne care, în absenţa climatului de ameninţare, ar fi fost aproape imposibil de rezolvat 

pentru Statele Unite ale Americii. Materializarea propagandei a constat tocmai în 

reconstrucţia imaginii inamicului întruchipat de rusul sovietic.  
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Abstract 

 At the same time with the signing of the Warsaw Treaty, an additional secret protocol was 

signed. This secret protocol, in its eight points, referred to the military aspects of the alliance. 

The protocol regarding the establishment of the Unified Command of the Unified Armed Forces 

of the member states was signed on the same occasion, by the same signers and entered in force at the 

same date as the Warsaw Treaty. 

Within the inaugural meeting of the Warsaw Pact, the member states decided upon the setting up 

of the appropriate structures aimed to generate functionality both in the political and military field. 

According to the typology of the international treaties, the Warsaw Treaty distinctively included 

the principle of specialization, which was registered at the UN, with legal personality. 
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Tratatul de la Varşovia, în baza căruia a fost constituită la 14 mai 1955, alianţa 

militară a statelor comuniste europene (URSS, RP Polonă, RP Română, RDG, R.  

Cehoslovacă, RP Ungară, RP Bulgaria şi RP Albania), conţinea un preambul ce 

cuprindea şapte motivaţii şi unsprezece articole, structurat la rândul lor pe aliniate. În 

chiar primul articol se prevedea: „Părţile contractante se obligă ca, în conformitate cu 

Carta ONU, să se abţină în relaţiile lor internaţionale de la ameninţarea cu forţa sau la 

folosirea ei şi să rezolve litigiile lor internaţionale prin mijloace paşnice, în aşa fel încât 

să nu pericliteze pacea şi securitatea internaţională”
1
. Deşi această prevedere aşeza la 

baza soluţionării diferendelor survenite între state, mijloacele şi metodele paşnice, tocmai 

aceasta a fost grav lezată în relaţiile politico-militare stabilite în cadrul Pactului de la 

Varşovia în 1956 în Ungaria, în 1968 în Cehoslovacia, fiind pe punctul de a se repeta în 

1980-1981 şi în Polonia. 

Prin articolul doi, statele membre ale Pactului de la Varşovia se angajau să 

participe la acţiunile internaţionale ce vizau asigurarea păcii şi securităţii, obligându-se să 

ia măsuri eficiente în domeniul dezarmării generale, convenţionale şi nucleare. 

Prevederea de faţă a fost însă în mod voit ignorată, în condiţiile manifestării Războiului 

rece, cursa înarmărilor cunoscând o impetuoasă dezvoltare şi accelerare. 

Obligativitatea consultării între statele membre, în legătură cu asigurarea apărării 

comune şi a menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, ori de câte ori oricare dintre 

acestea considerau a se impune, constituia esenţa enunţului articolului trei. 

Experienţa istorică a relevat însă faptul că în practică, pe parcursul a cel puţin două 

crize majore ale Războiului Rece (criza Berlinului din 1961 şi criza rachetelor din Cuba 

                                                           
1 Tratatul de la Varşovia 1955-1980. Culegere de documente, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p. 140. 
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din 1962), URSS nu a socotit necesar a se consulta cu aliaţii din Pact în privinţa 

comportamentului politic de urmat şi a măsurilor militare practice pe care le-a adoptat. 

Analiza textului tratatului relevă, în cadrul articolului patru, caracterul politico-

militar pe care, chiar de la constituire, statele semnatare l-au conferit noului organism 

creat. Specificaţia conform căreia: „În cazul unui atac armat în Europa, din partea vreunui 

stat sau grup de state, împotriva unuia sau mai multor state semnatare ale tratatului, 

fiecare stat semnatar, (...) în cadrul exercitării dreptului la autoapărare individuală sau 

colectivă, în conformitate cu articolul 51 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, va 

acorda statului sau statelor care au fost supuse unui asemenea atac ajutor imediat, (...) 

prin toate mijloacele care i se par necesare, inclusiv folosirea forţelor armate” defineşte, 

ca scop de funcţionare a organizaţiei, apărarea colectivă şi nu securitatea colectivă. 

Enunţul, în esenţă corect şi util, presupunea, ca premisă de realizare a prevederilor 

articolului, condiţia ca statele membre să fie pe deplin edificate asupra situaţiei politice şi 

militare generate de o agresiune în Europa asupra unuia sau a mai multora dintre 

semnatari. 

Articolele cinci şi şase ale tratatului conţineau prevederi asupra acordului creării 

structurii militare şi politice destinate a asigura conducerea alianţei, stabilind totodată,  

rolul Comandamentului Forţelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la 

Varşovia şi respectiv al Comitetului Politic Consultativ. 

Tratatul conţinea, în cadrul articolului şapte, o prevedere restrictivă ce stipula că 

„părţile contractante se obligă să nu ia parte la nici un fel de coaliţii sau alianţe şi să nu 

încheie nici un fel de acorduri ale căror scopuri ar fi în contradicţie cu scopurile 

prezentului Tratat”
2
. Din această perspectivă, se înfăţişează una dintre motivaţiile URSS, 

ce au stat la baza creării Pactului de la Varşovia. Prevederea în cauză masca decizia 

Moscovei de a menţine sub control strict statele-satelit, a căror posibilitate de a adera la 

alte alianţe sau organisme politico-militare era anulată de jure, dar şi de facto prin 

semnarea tratatului. 

Fiind conceput ca o alianţă între state suverane, tratatul stipula în articolul opt că, 

statele membre vor dezvolta relaţii reciproce de colaborare, pe plan economic şi cultural, 

în acord cu principiul respectării independenţei, suveranităţii naţionale şi a neamestecului 

în treburile interne. În viziunea sovietică, acest aspect era destinat a estompa, cel puţin la 

nivel declarativ, caracterul politico-militar al Pactului de la Varşovia, în scopul de a-l 

prezenta mai abordabil faţă de alte state. 

Articolul nouă face referire la caracterul oficial deschis al tratatului faţă de alte 

state „indiferent de orânduirea lor socială şi de stat, care vor declara că sunt gata ca, 

participând la prezentul tratat, să contribuie la unirea eforturilor statelor iubitoare de pace 

în scopul asigurării păcii şi securităţii popoarelor”
3
. Istoria a demonstrat însă că, pe 

întreaga perioadă de existenţă a organizaţiei, nici un stat european nu şi-a manifestat 

dorinţa de a deveni membru al Pactului de la Varşovia. 

                                                           
2 Ibidem, p. 142. 
3 Ibidem 
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Mai mult chiar, pe fondul deteriorării relaţiilor sale politice şi militare cu URSS şi 

a apropierii de RP Chineză, RP Albania a încetat să mai participe la activităţile Pactului 

începând din anul 1961, pentru ca la 13 septembrie 1968, îndată după consumarea crizei 

cehoslovace, să facă publică decizia sa de retragere din alianţă. 

Dacă articolul zece făcea referiri la problematica ratificării tratatului de către 

statele semnatare, în analiza conţinutului ultimului articol se impun unele precizări. 

Durata de valabilitate a tratatului a fost fixată pentru 20 de ani. Conform clauzei stipulate 

în aliniatul 1, în situaţia în care părţile contractante nu prezentau guvernului polonez, 

depozitarul instrumentelor de ratificare a tratatului, cu un an înaintea expirării acestui 

termen, o declaraţie de denunţare a tratatului, el rămânea în vigoare pe parcursul 

următorilor zece ani. 

Efectul de nulitate al Tratatului de la Varşovia, exprimat în aliniatul doi, era 

prevăzut în condiţiile în care „în Europa va fi creat un sistem de securitate colectivă şi va 

fi încheiat în acest scop un tratat general european de securitate colectivă, lucru spre care 

părţile contractante vor tinde neîncetat”
4
. În fapt, disoluţia oficială a Pactului de la 

Varşovia, ca urmare a colapsului sistemului comunist din Europa, va avea loc la 

Moscova, la 1 iulie 1991
5
. 

Continuând critica textului tratatului, se remarcă faptul că, acesta a fost întocmit 

într-un exemplar, în limbile rusă, poloneză, cehă şi germană, toate textele având aceeaşi 

putere juridică. Copii legalizate ale tratatului au fost transmise de către guvernul R.P. 

Polone tuturor celorlalţi semnatari. 

Concomitent cu Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală, a fost semnat 

şi un protocol adiţional secret, care prin cele opt articole cuprinse în conţinutul său, 

reglementa problematica militară a Pactului de la Varşovia. 

Protocolul cu privire la crearea Comandamentului Unit al Forţelor Armate ale 

statelor membre ale organizaţiei a fost parafat cu acelaşi prilej, de către aceeaşi semnatari 

şi a intrat în vigoare odată cu tratatul, având valabilitate în decursul aceluiaşi termen. 

Protocolul cuprinde în articolul cinci, obligaţiile militare ale statelor participante, 

ce crează impresia unor răspunderi asumate din proprie iniţiativă, în fapt fiind impuse de 

către partea sovietică, prevederi care stipulau numărul de mari unităţi din forţele terestre, 

aeriene şi navale destinate a intra în compunerea Forţelor Armate Unite. Rezultanta era 

un potenţial militar redutabil constând în circa 78 de divizii ale forţelor terestre şi 61 de 

divizii ale forţelor aeriene, cuprinzând 42 divizii aviaţie de vânătoare, 8 divizii de 

vânătoare-bombardament şi 11 divizii de bombardament. Erau, de asemenea, incluse în 

compunerea Forţelor Armate Unite toate forţele maritime militare ale RP Polone, RP 

Române şi RP Bulgaria, iar din partea URSS, Flota a 4-a Maritimă şi Flota Mării Negre. 

România participa la Forţele Armate Unite cu un număr de opt divizii terestre, trei divizii 

aviaţie de vânătoare şi una de vânătoare-bombardament, la care se adăuga flota maritimă 

                                                           
4 Ibidem, p. 143. 
5 Anne de Tinguy (coord.), L'effondrement de l'Empire soviétique, Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 351-
352.  
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militară, cuantum ce totaliza aproape în întregime potenţialul său militar la acea dată. 

Problematica participării RDG şi a RP Albania urma să fie reglementată ulterior pe baza 

unor convenţii separate, fapt de altfel realizat în cursul anului 1956
6
. 

Punctul şase conţinea prevederea conform căreia comanda forţelor destinate de 

către fiecare stat semnatar revenea locţiitorilor Comandantului Suprem al Forţelor 

Armate Unite, desemnaţi de către aceste state. 

În analiza conţinutului articolului şapte, se impune prevederea care obliga statele 

membre ale Pactului de la Varşovia să doteze prioritar cu armament şi tehnică militară 

forţele destinate a intra în compunerea Forţelor Armate Unite. 

În cazul României, această clauză va cunoaşte o diminuare în timp a intensităţii ei 

de aplicare îndeosebi după anul 1968 când, ca o consecinţă a evenimentelor din 

Cehoslovacia, s-a trecut la consolidarea sistemului naţional de apărare, iar în cadrul 

acestuia, la realizarea industriei naţionale de apărare. 

La şedinţa de constituire a Pactului de la Varşovia, părţile semnatare au convenit 

asupra creării structurilor destinate a-i asigura funcţionalitatea în cele două domenii 

vizate, politic şi militar. Au fost create astfel, Comitetul Politic Consultativ, 

Comandamentul Unit, Comandantul Suprem şi Statul Major al Forţelor Armate Unite. 

Comitetul Politic Consultativ a fost structura politică de conducere a Pactului de la 

Varşovia, constituit în baza prevederilor articolului şase din tratat. În analiza creării 

structurii, se evidenţiază scopul realizării consultărilor prevăzute în tratat şi examinarea 

problemelor apărute în legătură cu aplicarea prevederilor tratatului. Reprezentarea 

fiecărui stat membru al alianţei în Comitet se realiza prin intermediul unui membru al 

guvernului sau printr-un alt reprezentant, împuternicit în mod special. În problema 

competenţelor organizatorice se înscria şi posibilitatea creării organelor auxiliare 

necesare optimizării activităţilor
7
. 

Caracterul Comitetului a fost unul declarat consultativ, statut respectat pe parcursul 

existenţei Pactului de la Varşovia, în pofida unor tendinţe şi chiar acţiuni de tip 

hegemonic desfăşurate de Moscova, derulate sub diferite motivaţii. 

În mod practic, Comitetul elabora, prin consens, recomandări ce urmau a fi aplicate 

după examinarea şi adoptarea acestora de către organismele decizionale ale statelor 

participante la Tratatul de la Varşovia. În fapt, Comitetul Politic Consultativ a luat fiinţă 

la consfătuirea de la Praga din 27-28 ianuarie 1956, din acest organism facând parte şefii 

statelor membre, iar la şedinţele acestuia participând prim-miniştrii, miniştrii Afacerilor 

Externe, secretarii partidelor comuniste şi muncitoreşti, care aveau ca obiect de activitate 

relaţiile externe, Comandantul Suprem al Forţelor Armate Unite, şeful Statului Major 

Unit, iar începând din anul 1980 şi miniştrii Apărării din statele membre ale Pactului de 

la Varşovia. La lucrările şedinţei din ianuarie 1956, a participat şi un observator din 

partea RP Chineze. 

                                                           
6 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), fond 9 Varşovia 3, dosar 1955, ff. 99-102. 
7 Constantin Olteanu, Coaliţii politico-militare. Privire istorică, Editura Fundaţiei „România de Mâine“, 
Bucureşti, 1996, pp. 26-207. 
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Referitor la funcţionarea Comitetului, în cadrul consfătuirii s-a stabilit, pe lângă o 

serie de alte probleme examinate ca, acesta să se reunească atunci când va fi necesar, dar 

nu mai rar de două ori pe an. În cursul fiecărui an, şedinţele urmau a fi prezidate pe rând 

de reprezentanţii fiecărui stat. Totodată s-a stabilit ca pe lângă Comitetul Politic 

Consultativ să fie create ca organe auxiliare, având sediul la Moscova, o comisie 

permanentă ce urma să elaboreze recomandări în problematici vizând politica externă şi 

un secretariat unit din care făceau parte reprezentanţi ai tuturor statelor membre ale 

Pactului de la Varşovia. În cadrul atribuţiilor sale, Comitetul numea Comandantul 

Suprem al Forţelor Armate Unite, şeful Statului Major Unit, audia rapoartele 

Comandantului Suprem privind activitatea Comandamentului desfăşurată într-un interval 

de un an. Atunci când contextul politico-militar a impus-o, Comitetul s-a reunit şi în 

cadrul unor consfătuiri extraordinare. 

Perspectiva istorică demonstrează că prevederile referitoare la întrunirea minimă 

bianuală a Comitetului nu a fost respectată din diferite motive. Problematica abordată în 

cadrul consfătuirilor îşi găsea concretizarea, este drept cel mai adesea trunchiat şi într-un 

limbaj ideologizat tipic epocii, într-o declaraţie dată publicităţii la încheierea şedinţelor, 

cuprinzând poziţia statelor membre ale Pactului asupra aspectelor politico-militare ale 

vremii, cu impact asupra relaţiilor internaţionale. 

Comandamentul Unit al Forţelor Armate a fost constituit ca organism militar, în 

baza articolului cinci al tratatului, având ca obiect de activitate aplicarea hotărârilor 

Comitetului Politic Consultativ privitoare la întărirea capacităţii de apărare a statelor 

membre ale Pactului de la Varşovia. Modul de constituire şi de operare al 

Comandamentului era stipulat în acelaşi articol ce prevedea că „părţile contractante au 

căzut de acord asupra creării unui Comandament unit al forţelor armate care, conform 

înţelegerii între părţi, vor fi puse sub comanda acestui comandament care acţionează pe 

baza unor principii stabilite în comun”
8
. În conformitate cu Statutul Comandamentului 

Unit, adoptat la sesiunea Comitetului Politic Consultativ de la Praga, din ianuarie 1956, 

guvernele statelor membre stabileau cuantumul şi dotarea efectivelor destinate a intra în 

compunerea Forţelor Armate Unite. Valoarea forţelor militare furnizate de către statele 

membre ale Pactului de la Varşovia era aprobată de Comitetul Politic Consultativ. 

Potrivit regulamentului, trupele fiecărei ţări ce intrau în compunerea Forţelor Armate 

Unite erau parte integrantă a armatelor naţionale, fiind subordonate nemijlocit 

ministerelor Apărării din fiecare stat membru al Pactului, beneficiind de aceleaşi condiţii 

de organizare, instruire şi dotare, activitatea lor desfăşurându-se sub incidenţa legilor şi 

regulamentelor militare existente în fiecare stat. Comandamentul Forţelor Armate Unite, 

având sediul la Moscova, se ocupa de problemele principale ale pregătirii în timp de pace 

şi de conducere în timp de război a trupelor prevăzute a acţiona în compunerea Forţelor 

Armate Unite
9
. Funcţia de Comandant Suprem al Forţelor Armate Unite se instituia în 

temeiul articolului doi al protocolului adiţional secret, căruia îi revenea conducerea 

                                                           
8 Ibidem, pp. 217-219. 
9 AMAE, fond 9 Varşovia 3, dosar 1956, ff. 80-83. 
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nemijlocită a Forţelor Armate Unite, primul Comandant Suprem fiind numit mareşalul 

sovietic Ivan S. Konev
10

. 

Următorul articol prezenta prevederea conform căreia locţiitorii Comandantului 

Suprem se numeau miniştrii Apărării sau alţi conducători militari ai statelor membre ale 

Pactului de la Varşovia. Faptul că, pe întreaga perioadă a existenţei acestei alianţe, 

Comandantul Suprem (denumirea de Comandant-şef se va institui la consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ de la Budapesta, din martie 1969) şi şeful Statului Major 

al Forţelor Armate Unite au fost mareşali şi respectiv generali sovietici, denotă de la sine 

natura raporturilor politico-militare stabilite între URSS şi statele-satelit. 

Faptul că ministrul sovietic al Apărării putea fi, conform articolului trei al 

protocolului, în subordinea Comandantului Suprem al Forţelor Armate Unite, la rândul 

său acesta fiind prim-locţiitorul ministrului sovietic al Apărării, a generat o situaţie cel 

puţin neobişnuită. Această discrepanţă, creată în structura ierarhică şi de comandă a 

Pactului de la Varşovia, va fi înlăturată la Budapesta, în martie 1969, prin adoptarea 

noului Statut. 

Obligaţia Comandantului Suprem consta în consultarea şi colaborarea cu miniştrii 

Apărării din statele membre ale Pactului de la Varşovia în desfăşurarea activităţii sale, 

atribuţia principală constituind-o coordonarea planurilor de instruire a trupelor din 

compunerea Forţelor Armate Unite şi prezentarea de propuneri Comitetului Politic 

Consultativ în privinţa pregătirii şi dotării acestor forţe. 

Statul Major al Forţelor Armate Unite, creat în baza prevederilor articolului 4 al 

Protocolului adiţional, era un organ ce activa pe lângă Comandantul Suprem al Forţelor 

Armate Unite, în compunerea sa fiind incluşi reprezentanţii permanenţi ai Marilor State 

Majore ale armatelor statelor membre ale Pactului de la Varşovia. 

Locul de dispunere, ca şi al Comandamentului Unit, era oraşul Moscova, în fruntea 

Statului Major Unit fiind numit generalul de armată sovietic Aleksei I. Antonov
11

. 

Fiecare armată membră a Pactului de la Varşovia delega în cadrul Statului Major Unit un 

grup de ofiţeri şi generali. În activitatea curentă, Statul Major Unit elabora recomandări 

privind pregătirea trupelor din compunerea Forţelor Armate Unite, planifica şi coordona 

manevrele, exerciţiile, aplicaţiile şi jocurile de război comune, desfăşurând controale şi 

inspecţii în unităţile aparţinând acestor forţe
12

. 

Prin prevederile Statutului adoptat în ianuarie 1956 la Praga, Statul Major al 

Forţelor Armate Unite, în realitate organul care coordona activitatea militară a Pactului 

de la Varşovia, era obligat să coopereze şi să menţină o legătură permanentă cu Marile 

State Majore ale armatelor statelor participante la Tratatul de la Varşovia. 

Prin acelaşi Statut, Marile State Majore ale armatelor statelor membre ale Pactului, 

aveau obligaţia de a informa permanent Statul Major al Forţelor Armate Unite în privinţa 

„compunerii de luptă şi efectivelor, capacităţii de luptă şi mobilizare, asupra stării 

                                                           
10 Ibidem 
11 Ibidem 
12 Constantin Olteanu, op.cit, pp. 220-221. 
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armamentului şi tehnicii de luptă, pregătirii operative de luptă şi politice a trupelor ce 

intră în compunerea Forţelor Armate Unite”
13

. 

Parcurgerea prezentei prevederi indică faptul că, în mod practic, Marile State 

Majore ale armatelor statelor membre ale Pactului de la Varşovia erau controlate de 

Statul Major al Forţelor Armate Unite şi implicit de către Moscova, care prin intermediul 

situaţiilor  informative solicitate, cunoştea în amănunt toate datele referitoare la 

potenţialul militar al statelor respective. 

Pe parcursul existenţei Pactului de la Varşovia au mai fost constituite şi alte 

structuri şi organisme destinate a optimiza activitatea organizaţiei. În comunicatul dat 

publicităţii la încheierea consfătuirii Comitetului Politic Consultativ din martie 1969, de 

la Budapesta, se specifică: „Statele participante la Consfătuire au examinat detaliat şi au 

adoptat în unanimitate Statutul Comitetului Miniştrilor Apărării ai statelor  participante la 

Tratatul de la Varşovia, noul Statut al Forţelor Armate Unite şi al Comandamentului Unit 

şi alte documente având ca scop perfecţionarea, în continuare, a structurii şi organelor de 

conducere a organizaţiei defensive a Tratatului de la Varşovia”
14

. 

Comitetul Miniştrilor Apărării cuprindea, conform denumirii, titularii ministerelor 

Apărării din statele membre ale organizaţiei, pe Comandantul-şef şi pe şeful Statului 

Major al Forţelor Armate Unite. Comitetul analiza problemele sporirii capacităţii de 

apărare a statelor participante la Tratatul de la Varşovia, aspecte legate de pregătirea 

tactică, operativă şi strategică, starea de operativitate şi capacitatea de mobilizare a 

Forţelor Armate Unite, problemele de logistică şi infrastructură, precum şi evoluţia 

situaţiei politico-militare pe continent European şi în lume. Comitetul adopta măsurile în 

conformitate cu deciziile Comitetului Politic Consultativ. Totodată, din însărcinarea 

guvernelor statelor membre, Comitetul examina şi urmărea situaţia bugetului 

Comandamentului Unit. 

Consiliul Militar al Forţelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la 

Varşovia, constituit cu ocazia aceleiaşi consfătuiri de la Budapesta, cuprindea în 

compunerea sa pe Comandantul-şef, şeful Statului Major al Forţelor Armate Unite, 

locţiitorii Comandantului-şef, adjuncţii miniştrilor Apărării sau şefi ai Marilor State 

Majore ale armatelor statelor membre ale Pactului, locţiitorii Comandantului-şef pentru 

apărarea antiaeriană, forţele aeriene şi forţele maritime militare, precum şi şeful 

Comitetului Tehnic al Forţelor Armate Unite. Comitetul Militar se întrunea semestrial, 

examinând problemele capacităţii operative şi de mobilizare a Forţelor Armate Unite şi 

chestiuni legate de înzestrarea cu armament şi tehnică militară a acestor forţe. Deşi, 

deciziile acestui organism erau facultative, Comitetul informa conducerile armatelor 

statelor membre asupra problemelor analizate şi a hotărârilor ce urmau a fi adoptate în 

cadrul reuniunilor factorilor de decizie ai statelor participante la Tratatul de la Varşovia
15

. 

                                                           
13 AMAE, fond 9 Varşovia 3, dosar 1956, ff. 80-83. 
14 Tratatul de la Varşovia 1955-1980. Culegere de documente, pp. 242-243. 
15 Constantin Olteanu, op.cit, p. 220. 
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Comitetul Tehnic al Forţelor Armate Unite era un organ ce funcţiona pe lângă 

Comandantul-şef, şeful Comitetului fiind şi locţiitorul tehnic al acestuia. Profilul acestui 

organ îi conferea sarcina de a elabora recomandări privind armamentul şi tehnica militară 

din înzestrare, problemele legate de standardizare, logistică şi alte aspecte ce vizau 

domeniul tehnic din armatele statelor membre ale Pactului de la Varşovia
16

. 

Ultimele două structuri ale Pactului de la Varşovia au fost create în urma hotărârii 

adoptate la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ ce s-a desfăşurat la Bucureşti, în 

perioada 25-26 noiembrie 1976. În comunicatul emis la încheierea lucrărilor reuniunii se 

specifica: „În scopul perfecţionării continue a mecanismului colaborării politice în cadrul 

Tratatului, a fost adoptată hotărârea privind crearea Comitetului miniştrilor Afacerilor 

Externe şi a Secretariatului Unit, ca organe ale Comitetului Politic Consultativ”
17

. 

Comitetul Miniştrilor Afacerilor Externe se întrunea, de regulă o dată pe an, sau 

când situaţia internaţională o impunea, având ca atribuţii efectuarea periodică de 

consultări şi elaborarea aprecierilor şi recomandărilor asupra problemelor păcii şi 

securităţii internaţionale. În final, consideraţiile şi recomandările stabilite de acesta erau 

remise spre informare, analiză şi decizie Comitetului Politic Consultativ
18

. 

Problematica înfiinţării Comitetului Miniştrilor Afacerilor Externe necesită o 

abordare specifică. O îndelungată perioadă, Nicolae Ceauşescu s-a opus, sub diferite 

motivaţii, creării unui organism al Pactului care să aibă ca atribuţii, elaborarea de 

recomandări către Comitetul Politic Consultativ, pe probleme de politică externă. Adesea 

a fost invocat aspectul conform căruia elaborarea şi promovarea politicii externe a ţării 

este atributul conducerii superioare de partid şi de stat, în exclusivitate. Apreciem că, în 

cadrul unei cercetări istorice viitoare, presupunând acces neîngrădit la surse arhivistice, ar 

putea fi explicată motivaţia acceptării creării acestui organism, de către liderul de la 

Bucureşti. O posibilă ipoteză ar fi aceea că Ceauşescu s-a considerat protejat de eventuale 

ingerinţe sovietice de natură politico-militară, sau interferenţe în politica externă a 

României, prin reglementarea şi statuarea problemelor generale de securitate pe 

continentul european, în urma semnării, de către cele 35 de state din Europa şi America 

de Nord, la 1 august 1975 la Helsinki, a Actului Final al Conferinţei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa
19

. 

Secretariatul Unit al Pactului de la Varşovia însuma aparatul care avea ca atribuţii, 

în principal, pregătirea tehnico-organizatorică şi asistarea lucrărilor consfătuirilor 

Comitetului Politic Consultativ şi a şedinţelor Comitetului miniştrilor Afacerilor Externe. 

Secretariatul Unit era condus, pe o perioadă determinată, de un adjunct al ministrului 

Afacerilor Externe al unuia din statele membre ale Pactului de la Varşovia, stabilit în 

mod nominal şi consensual de către Comitetul Politic Consultativ. 

                                                           
16 Ibidem, p. 221. 
17 Tratatul de la Varşovia 1955-1980. Culegere de documente, p. 322. 
18 Constantin Olteanu, op.cit, p. 222. 
19 Valentin Lipatti, Actul final al CSCE şi Europa de azi, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,  
Bucureşti, 1995, pp. 103; 108. 
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Analiza prevederilor tratatului, a structurilor politico-militare create, a rolului şi 

funcţiilor acestora, conduce spre concluzia că, alianţa militară a Pactului de la Varşovia a 

întrunit toate caracteristicile specifice care au definit-o ca bloc politico-militar al statelor 

comuniste din Europa. Politica de bloc a fost însă, pe parcurs, supusă unor acute 

momente de criză, fapt ce a determinat o reconsiderare treptată şi de substanţă a poziţiei 

României faţă de Pactul de la Varşovia. 

Din punctul de vedere al dreptului internaţional, Tratatul de la Varşovia se 

constituie formal, într-un tratat politic multilateral. Determinant pentru constituirea unei 

organizaţii internaţionale este legimitatea, sub aspect juridic, a tratatului propriu-zis şi a 

organizaţiei create în temeiul prevederilor acelui tratat. 

Faptul că organizaţia Tratatului de la Varşovia s-a constituit şi a funcţionat legal, în 

conformitate cu normele şi principiile ce decurg din dreptul internaţional, i-a conferit 

acestuia caracterul de act internaţional licit, îndeplinind condiţiile de validitate a tratatelor 

internaţionale
20

. 

În conformitate cu tipologia tratatelor internaţionale, Tratatul de la Varşovia 

includea distinct principiul specializării, înregistrat ca atare la ONU, cu personalitate 

juridică. Reglementând relaţii politice între statele contractante se definea ca un tratat de 

prietenie (neagresiune), colaborare şi asistenţă mutuală (ajutor militar). Ultima prevedere 

imprima tratatului şi un caracter militar, definit în mod concret şi prin prevederile 

protocolului adiţional secret, ceea ce face ca tratatul şi organizaţia creată pe baza lui, să 

aibă o netă semnificaţie politico-militară. 

Analizând tipologia tratatelor internaţionale, deci şi a Tratatului de la Varşovia, 

precum şi a organizaţiilor internaţionale generate în baza acestor genuri de tratate, se 

remarcă interdependenţa între conceptul de colaborare şi cel de neagresiune între părţile 

contractante. Caracteristica de neagresiune priveşte cadrul legal fundamental în care 

statele semnatare se angajează să se abţină de la orice act de agresiune între ele sau faţă 

de terţi, în articolul 1, tratatul stipulând: „Părţile contractante se obligă ca, în conformitate 

cu Carta ONU, să se abţină în relaţiile lor internaţionale de la ameninţarea cu forţa sau de 

la folosirea ei şi să rezolve litigiile lor internaţionale prin mijloace paşnice, în aşa fel încât 

să nu pericliteze pacea şi securitatea internaţională”
21

. 

Problematica neagresiunii între statele semnatare ale tratatului era definită în 

articolul 8, în care se specifică faptul că acestea „vor acţiona într-un spirit de prietenie şi 

colaborare în scopul dezvoltării şi întăririi continue a legăturilor economice şi culturale 

dintre ele, călăuzindu-se după principiile respectării reciproce a independenţei şi 

suveranităţii lor şi neamestecului în treburile lor interne”
22

. 

Analiza istorică a demonstrat că, în realitate, principiile generoase enunţate în acest 

articol, au fost grav încălcate de către cinci state semnatare, în vara anului 1968. 

                                                           
20 Teodor Meleşcanu, Iulia Voina Motoc, Droit International Public, Editura Universităţii Bucureşti, 
1996, pp. 35; 46-47. 
21 Tratatul de la Varşovia 1955-1980. Culegere de documente, p. 140. 
22 Ibidem, p. 142. 



 73 

Prevederea asistenţei mutuale şi-a găsit exprimarea, sub diferite forme, în tratatele 

internaţionale încheiate de-a lungul timpului, dezvoltând angajamentul statelor semnatare 

de a acţiona în comun, pe baza prevederilor tratatului încheiat, în diferite contexte, în 

mod mutual, semnificând demersul simultan, reciproc şi fără invocarea eventuală a altor 

clauze. 

Materializarea concretă a acestei norme se regăsea în conţinutul articolului patru al 

Tratatului de la Varşovia, fapt ce conferea fundament juridic aspectelor de natură militară 

ale alianţei, reprezentând totodată, transpunerea în practică a conceptului de apărare 

colectivă, subsumat principiul realismului politic în relaţiile internaţionale
23

. 

Tratatul de la Varşovia, ca izvor de drept internaţional, a fost elaborat în 

concordanţă cu prevederile Cartei ONU, documentul fundamental ce oferă normele, 

principiile, modalităţile şi organismele abilitate să concure la realizarea păcii şi securităţii 

în relaţiile internaţionale
24

. 

În conformitate cu prevederile Cartei, statele membre ale ONU au conferit 

Consiliului de Securitate responsabilitatea şi dreptul, prin intermediul procedurilor 

specifice, de a acţiona în numele lor pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. 

Prerogativele acordate Consiliului, inclusiv luarea măsurilor de ordin militar şi recurgerea 

licită la forţă în relaţiile internaţionale pentru restabilirea păcii şi securităţii internaţionale, 

reprezintă atribuţia exclusivă a Consiliului de Securitate
25

. 

Articolul 51 al Cartei ONU, la care face referire directă şi articolul patru al 

Tratatului de la Varşovia, postulează ca normă juridică fundamentală prevederea conform 

căreia „Nici o dispoziţie din prezenta Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent de 

autoapărare individuală sau colectivă, în cazul în care se produce un atac armat împotriva 

unui membru al organizaţiei, până când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile 

necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Măsurile luate de membrii 

în exercitarea acestui drept de autoapărare trebuie să fie aduse imadiat la cunoştinţa 

Consiliului de Securitate şi nu trebuie să aducă atingere în nici un fel puterilor îi 

îndatoririlor Consiliului de Securitate, potrivit cu prezenta Cartă, de a întreprinde oricând 

acele acţiuni pe care le va socoti necesare pentru menţinerea şi stabilirea păcii şi 

securităţii internaţionale”
26

. 

Pactul de la Varşovia prezenta caracterul unei organizaţii de securitate regională, 

implicarea sa rezumându-se la spaţiul european, circumscris teritoriului naţional al 

statelor membre. În sprijinul acestei aserţiuni, vin chiar prevederile cuprinse în 

preambulul tratatului, conform cărora părţile contractante „reafirmându-şi năzuinţa de a 

crea un sistem de securitate colectivă în Europa, bazat pe participarea tuturor statelor 

                                                           
23 Barry Buzan, Popoarele, statele şi teama, ediţia a II-a, Editura Cartier, Bucureşti, Chişinău, 2000, p. 
14. 
24 Teodor Meleşcanu, Iulia Voina Motoc, op.cit, pp. 137-143; Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, 
Diplomaţie în vreme de război. De la Carta Atlanticului la Carta ONU, Editura Universităţii din Bucureşti, 
2000, pp. 7-13. 
25 Teodor Meleşcanu, Iulia Voina Motoc, op.cit, pp. 228-229. 
26 Apud Teodor Meleşcanu, Iulia Voina Motoc, op.cit, p. 226. 
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europene, indiferent de orânduirea lor socială şi de stat, ceea ce ar permite unirea 

eforturilor lor în interiorul asigurării păcii în Europa (...), statele iubitoare de pace din 

Europa trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii lor şi în interesul 

menţinerii păcii în Europa (...)”
27

. 

Prin voinţa semnatarilor săi, Tratatul de la Varşovia se încadra, din punct de vedere 

juridic, în categoria tratatelor internaţionale semideschise. În spiritul prevederilor sale, 

Tratatul de la Varşovia impunea condiţii limitative pentru aderarea altor state la această 

alianţă. Pe lângă criteriul regional, era inserată prevederea ca aderarea noilor membri să 

fie validată cu aprobarea consensuală a statelor semnatare. În mod concret, acest aspect 

era dezvoltat în articolul nouă al tratatului: „Prezentul tratat este deschis şi altor state, 

indiferent de orânduirea lor socială şi de stat, care vor declara că sunt gata ca, participând 

la prezentul tratat, să contribuie la unirea eforturilor statelor iubitoare de pace în scopul 

asigurării păcii şi securităţii popoarelor. O asemenea aderare va intra în vigoare cu 

consimţământul statelor semnatare ale tratatului, după ce documentul cu privire la ea va fi 

fost remis spre păstrare guvernului R.P. Polone”. 

Efectul de nulitate nu s-a produs, conform normelor juridice internaţionale, datorită 

viciilor de procedură sau violării prevederilor exprese din tratat în acest sens. Prevederea 

pierderii valabilităţii Tratatului de la Varşovia era exprimată în articolul unsprezece, 

conform căruia: (...) „În cazul când în Europa va fi creat un sistem de securitate colectivă 

şi va fi încheiat în acest scop un tratat general-european de securitate colectivă, lucru spre 

care părţile contractante vor tinde neîncetat, prezentul tratat îşi va pierde valabilitatea în 

ziua intrării în vigoare a Tratatului general-european (...)”
28

. Cum acest lucru a devenit 

realitate la începutul anilor '90 în Europa, valabilitatea juridică a tratatului, ca subiect de 

drept internaţional, a expirat. 

Analiza juridică a Tratatului de la Varşovia, pune în evidenţă faptul că acesta a fost 

elaborat în acord cu principiile şi normele de drept internaţional, general valabile şi 

recunoscute, în conformitate cu prevederile Cartei ONU, aplicarea sa în practică însă, 

cunoscând o multitudine de discontinuităţi şi ambiguităţi, generate în mod constant de 

puterea dominantă a organizaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Tratatul de la Varşovia 1955-1980. Culegere de documente, p. 139. 
28 Ibidem, pp. 142-143. 
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 The attack on Yugoslavia by the NATO forces was presented to the international public opinion 
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 Keywords: ethnic nationalism, Kosovo, kosovar Albanians, KLU, ethnic cleansing, military 

aggression, manipulation by media 

 

 

 

La 23 martie 1999, forţele NATO au primit ordin de a bombarda Serbia în cadrul 

operaţiunii Forţa Aliată, cu scopul de a demonstra voinţa NATO de a impune pacea în 

Kosovo, de a slăbi forţele sârbe, de a destructura infrastructura Serbiei. În fond, SUA 

dorea prin această intervenţie să demonstreze puterea lor politico-strategică după războiul 

din Golf, şi să dea un exemplu acelor state care încă refuzau să se plieze pe noua ordine 

mondială
1
. Planul de acţiune al NATO a avut trei etape: în prima fază s-a urmărit 

distrugerea capacităţii antiaeriene sârbe, în faza a doua distrugerea capacităţii armatei 

sârbe şi în ultima etapă distrugerea capacităţii de apărare şi atacarea în interg a teritoriului 

sârb
2
. De altfel, generalul Wesley Clark, care deţinea funcţia de comandant suprem al 

forţelor aliate a declarat la Mons: „NATO va ataca, deteriora, degrada şi devasta şi, la 

nevoie, distruge capacităţile preşedintelui Slobodan Milosević de a provoca suferinţe 

propriului său popor”
3
.  

Pentru a înţelege, în toată complexitatea şi adâncimea, acest conflict, este necesar 

pentru început să ilustrăm câteva elemente de istorie şi demografie a conflictului din 

Kosovo, adevaratul motiv al atacului executat de fortele NATO asupra statului iugoslav. 

În secolul VII d.Chr., pe acest teritoriu a început procesul de formare a statului 

sârb. Oraşul Peci, aflat în epicentrul geografic al zonei, era cel mai important centru 

                                                           
1
 Vezi pe larg http://www.monde-diplomatique.fr./cahier/Kosovo. L’opération “Force alliée”. 

2
 Ibidem. 

3
 Război în Balcani. Iugoslavia, primăvara însângerată la sfârşit de secol, Editura Aldo Press, 

Bucuresti, 1999, p. 181. 

http://www.monde-diplomatique.fr./cahier/Kosovo
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ortodox din regiune. După ce sârbii au fost înfrânţi în 1389 la Câmpia Mierlei de turci, 

zona a început să fie populată de albanezi musulmani
4
. Apoi, mai multe secole la rând, 

sârbii au coordonat lupta antiotomană din zonă, dar, presaţi de puterea otomană, o bună 

parte a populaţiei s-a refugiat spre nord, fenomen cunoscut sub numele de „marea 

migraţie a sârbilor”. Ca urmare a acestor dislocări geografice, situaţia demografică s-a 

schimbat radical, căci prezenţa etnicilor albanezi a crescut până aproape de 90%. În 

secolul XIX, sârbii au continuat lupta având ca obiectiv nu numai constituirea unui stat 

independent, ci şi eliberarea teritoriului care nu mai avea populaţie sârbă, cum este şi 

Kosovo.  

După Primul Război Mondial s-a realizat proiectul iugoslav prin crearea regatului 

sârbo-croato-sloven, pentru ca, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, Kosovo să 

se afle sub stăpânire italiană şi albaneză
5
. 

După 1945, a fost declarată regiune autonomă în cadrul Federaţiei iugoslave 

comuniste, pentru că, în 1974, prin Constituţia lui Tito să devină o provincie autonomă, 

în cadrul Republicii Serbia. Cu toate acestea, regiunea era la acea dată foarte omogenă 

demografic, cu o populaţie albaneză ocupând 10.900 kmp, dar săracă economic, cu un 

şomaj ridicat şi un grad mare de analfabetism. Aşadar, Constituţia nu a reuşit să rezolve 

situaţia, iar albanezii din Kosovo au fost percepuţi în continuare ca „duşmanul din 

interior” al Belgradului. Existaseră încă din perioada interbelică planuri de alungare a 

albanezilor, aşa cum a fost cel elaborat în 1937, numit „expulzarea arnăuţilor”, nume dat 

de sârbi populaţiei albaneze
6
. În acest plan erau creionate mijloacele de expulzare a 

albanezilor şi înlocuirea lor cu sârbi „puri”. 

Peste aproape o jumătate de secol, un Memorandum al Academiei de Ştiinţe a 

Serbiei condamna Constituţia idn 1974, susţinând că modul cum sunt trasate frontierele îi 

dezavantajează pe sârbi. După moartea lui Tito, în Kosovo au apărut opinii ale 

albanezilor care mergeau în două direcţii: statut de independenţă sau unirea cu Albania
7
. 

Erodarea sistemului comunist, nefuncţionalitatea preşedinţiei colective şi criza 

datoriei externe care a accentuat tensiunile au dus la renaşterea impulsurilor naţionaliste. 

Acestea au fost susţinute atât de intelectualitatea sârbă care considera Kosovo „inima 

spiritualităţii sârbe”, cât şi a celei albaneze. Într-un articol prin presa occidentală, intitulat 

„Identităţi culturale şi identităţi politice în Balcani”, se analizează geneza ideologiei 

naţionaliste şi fascinaţia pe care a exercitat-o atât la sârbi, cât şi la albanezi ideea „mitului 

originii”. Se pare că mitul superiorităţii şi eroismului sârb a stârnit o replică apărută 

sistematic al mitului albanez şi al primordialităţii în această zonă
8
. 
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Contextul adâncirii crizei din Kosovo a fost hotărârea lui Milosević din martie 

1989 de a anula statul de autonomie al acestei provincii şi de a militariza zona sub control 

strict. De asemenea, învăţământul şi mass-media în limba albaneză au fost suprimate. 

Replica a fost imediată şi albanezii, grupaţi în Liga Democratică, condusă de Ibrahim 

Rugova, ales preşedinte al „republicii” în urma unui scrutin declarat ilegal la Belgrad, 

trec la constituirea unui stat parlale cu provenienţă albaneză. Crearea unei republici cu un 

nou parlament şi un preşedinte, un nou sistem de învăţământ, speranţă că forurile 

internaţionale vor susţine aceste măsuri, determină pe albanezi să susţină acest plan. 

Calculele însă erau greşite, deoarece comunitatea internaţională era preocupată de 

conflictul din Bosnia-Herţegovina, iar acordul de la Dayton nici măcar nu menţionează 

problema provinciei Kosovo
9
. Aceasta face ca gruparea ce acţiona pentru rezistenţă 

armată să fie mai bine văzută de opinia publică. În 1993, se forma Mişcarea Populară din 

Kosovo, devenită UCK, care începe atacuri la început sporadice împotriva sârbilor, în 

special a poliţiei. Această forţă militară, care are o conducere politică în persoana lui 

Hashim Thaci, se va întări atât prin procurarea de arme prin furturi din cazărmi
10

, cât şi 

datorită sprijinului din străinătate. Astfel, în Elveţia exista un grup clandestin de albanezi 

ce au ajutat cu bani şi armament UCK
11

. În acest context amintim şi faptul că persoane 

din conducerea UCK aveau legături cu mafia albaneză. Un raport ONU din 2003, şi de 

curând declasificat, arată că multe cadre din conducerea acestei armate erau cunoscute 

pentru activităţi ilegale, cum ar fi traficul de droguri, de arme secrete albaneze Segurimi. 

Aceste activităţi erau derulate în special de grupul radical al UCK numit „grupul de la 

Drenica”
12

. 

Într-o lucrare apărută în 1998, a lui Michel Collon, şi intitulată „Marile puteri, 

Iugoslavia şi războiul apropiat”, este redată mărturia lui Kristian Kahars, corespondent de 

război, care confirmă legăturile UCK cu mafia albaneză şi afirmă: „Am fost naiv când am 

crezut că se poate crea o societate multietnică”
13

. 

Pentru albanezi, UCK a devenit simbolul luptei pentru libertate, în timp ce sârbii îi 

considerau terorişti. De altfel, Departamentul de Stat al SUA listase UCK ca o 

organizaţie teroristă implicată în extinderea reţelei de crime albaneze. Escaladarea 

conflictului se poate explica din perspectiva sârbă prin faptul că această regiune era 

considerată ultima fortăreaţă a Serbiei medievale, iar preponderenţa albanezilor era 

văzută ca ameninţare demografică, dar şi o provocare istorică.  

André Malraux semnala, în anii ’60, unui oaspete iugoslav. „Le Kosovo c’est votre 

Algérie dans l’Orléanais”
14

. Trebuie să subliniem şi un alt fapt: albanezii au fost singurul 
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grup etnic care a avut o creştere rapidă. În perioada interbelică erau 3,6% din populaţie, 

după 1945 ajung la 7,9%, pentru ca, după 1990, să ajungă la 16,6%, iar în Kosovo 

aproape 90% din populaţie
15

. 

Milosević, care a jucat cartea naţionalismului, nu a ţinut cont de aceste realităţi 

demografice şi a calculat greşit, crezând că după Dayton, Iugoslavia nu mai era tratată ca 

o paria de comunitatea internaţională. El a condamnat orice act de rezistenţă albaneză, iar 

în martie 1998, forţele sârbe înarmate cu obuze de mortiere şi elicoptere au ucis şi rănit 

zeci de oameni la Drenica şi în alte sate albaneze. Peste 200.000 de albanezi pleacă în alte 

zone, fapt ce stârneşte compasiune în ochii opiniei internaţionale.  

Evenimentele se precipitau având în vedere că puteau să afecteze o întreagă zonă şi 

în special Macedonia, care îşi declarase independenţa. În aceste condiţii, SUA şi UE s-au 

declarat „îngrozite” de ceea ce se întâmplă în Kosovo, numai că Milosević a răspuns 

tăios: „terorismul care vizează internaţionalizarea conflictului va avea efect de 

bumerang”
16

. 

Ca şi Sadam Husein, mai târziu Milosević conta pe faptul că opiniile occidentale 

nu erau unitare şi că poate manipula astfel pe politicienii străini. El nu a luat în 

consideraţie unele avertismente primite de la Secretarul de Stat American Madeleine 

Albright, preşedintele J. Chirac şi secretarul general NATO Javier Solana. Dar Milosević 

a jucat pe cartea că dorinţa comunităţii internaţionale era de a evita cu orice chip o altă 

redesenare a frontierelor iugoslave. 

 În vara anului 1998, UCK controla 40-50% din teritoriul Kosovo, fapt ce a stârnit 

contraofensiva sârbă de la sfârşitul lui iulie 1998. În septembrie, prin Rezoluţia 1199, 

Consiliul de Securitate al ONU a examinat situaţia şi a cerut retragerea forţelor sârbe şi 

începerea negocierilor directe. Dar acest apel nu a dat rezultate, singura acţiune notabilă 

fiind retragerea a 10.000 de poliţişti sârbi din provincie şi suspendarea raidurilor aeriene 

ale NATO. UCK profită de această retragere pentru a reocupa vechile poziţii, ceea ce va 

duce la reluarea ostilităţilor şi la noi masacre. Iarna lui 1998-1999 a fost plină de 

circulaţia unor rapoarte cu execuţii în grup ale unor familii de albanezi, pentru a teroriza 

comunităţi întregi pe care apoi să le determine la plecare în Albania sau Macedonia
17

. 

În ianuarie 1999, în satul Racak din sudul enclavei, are loc uciderea a 45 de 

albanezi, eveniment considerat picătura care a umplut paharul sau cum diplomaţia 

americană l-a numit: „un eveniment galvanizant”. În luna următoare are loc ultima 

încercare de împăcare între părţi: Conferinţa de la Rambouille (Franţa). Au participat 

reprezentanţi ai autorităţilor de la Belgrad, principalele forţe politice albaneze şi UCK, 

precum şi SUA prin Madelaine Albright. Trebuie precizat că au mai existat astfel de 
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tentative diplomatice ca cea din primăvara lui 1998 când Milosević şi Rugova s-au 

întâlnit în prezenţa lui Richard Holbrooke, ce a jucat rol de mediator.  

În octombrie 1998 s-a încheiat un acord prin care Milosević se arăta de acord ca un 

prim pas să retragă cea mai mare parte a forţelor sârbe şi să primească o misiune de 

control internaţional. Dar la sfârşitul anului luptele au reînceput şi vina a fost dată pe 

sârbi. 

O carte apărută în 2009 în SUA a provocat un adevărat şoc. Ea aparţine lui David 

Gibbs şi se intitulează „Înainte de toate nu faceţi rău: intervenţia umanitară şi 

destructurarea Iugoslaviei”. În această carte sunt demontate unele mituri despre faptul că 

sârbii sunt în totalitate vinovaţi. Astfel, generalul Klaus Neumann, care a avut un rol 

important în perioada respectivă şi care a participat la războiul din Kosovo din 1999, 

declara în 2002 că sârbii au respectat acordul mediat de Holbrooke şi că „nu a fost un 

lucru uşor să retragi 6.000 ofiţeri de poliţie în 24 de ore”
18

. Opinia generalului este 

confirmată de Comisia Internaţională pentru independenţa Kosovo, care într-un raport din 

2000 a notat: „Serbia a aplicat acordul şi a retras în consecinţă forţele”
19

. 

Negocierile de la Rambouillet au eşuat şi, în acest caz, sârbii au fost acuzaţi că au 

refuzat să negocieze în mod serios şi că doreau continuarea luptelor. În realitate, sârbii 

acceptaseră toate exigenţele impuse de negociatorii americani şi europeni. Purtătorul de 

cuvânt al Departamentului de Stat James Rubin a declarat că: „Sârbii au acceptat toate 

aspectele acordului politic. Ceea ce se pare a dus la eşecul negocierilor a fost prezentarea 

târzie a unei anexe militare prin care forţele de pace ale NATO se puteau deplasa în zonă 

pe un pasaj liber şi nelimitat şi să aibă un acces fără constrângeri în traversarea zonei. 

Acest lucru ar fi însemnat nu numai ocuparea zonei Kosovo, dar şi a teritoriului Serbiei, 

ceea ce desigur mai rămăsese din fosta Iugoslavie”. Apariţia acestei anexe militare a 

provocat derută în rândul delegaţiei iugoslave, care a pierdut încrederea şi înţelegerea în 

procesul de negociere. Adevărul despre această anexă a fost dezvăluit de John Gilbert, 

fost secretar de stat la apărare în Marea Britanie, care a afirmat că principiul 

negociatorilor era acela de a căuta să saboteze conferinţa şi că se dorea o intervenţie 

militară contra Serbiei
20

, de aceea au fost puse condiţii şi exigenţe care erau intolerabile. 

În memoriile sale, generalul Wesley Clarck a admis că a avut un rol în redactarea 

documentului şi că apariţia acestei anexe a blocat procesul de negociere. În fapt, 

administraţia Clinton căuta după căderea Zidului Berlinului o nouă fortificare pentru 

NATO şi politica americană faţă de Balcani. Intervenţia în Kosovo juca un rol 

fundamental şi capital în reafirmarea forţei NATO în lume, după încheierea războiului 

rece şi, totodată, îi dădea noi funcţiuni. Aşadar, se caută un pretext pentru un conflict şi 

eşecul negocierilor de la Rambouillet l-a furnizat. La aceasta a contribuit, ca şi în cazul 
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Bosniei şi Croaţiei, răspândirea imaginii că sârbii sunt cei răi care alungă pe albanezi. 

Relatările unor actori implicaţi demonstrează că vina aparţine de fapt ambelor tabere 

implicate în conflict. De fapt, se poate vorbi de o spirală a violenţei, întreţinută de 

gherilele albaneze care au atacat cartiere cu populaţie sârbă din Kosovo, ceea ce, desigur, 

a stârnit reacţia forţelor sârbe. Lordul Robertson, ministrul britanic al apărării, afirma: 

„UCK este responsabilă de multe crime în Kosovo decât autorităţile iugoslave”
21

. Aşadar, 

putem spune că negocierile de la Rambouillet au eşuat pentru că partea sârbă a avut 

obiecţii la componenţa militară a acordului, care ar fi dus la ocuparea ţării de către 

NATO. De asemenea, a fost criticată maniera de prezentare a anexei militare ca fiind 

„frauduloasă” pentru că a fost prezentată la sfârşitul discuţiilor, fără prea multe 

posibilităţi de negociere, căci partea albaneză a refuzat să se întâlnească cu delegaţia 

iugoslavă. Acest acord solicita: administrarea Kosovo de către NATO ca provincie 

autonomă a Iugoslaviei, o forţă NATO de menţinere a păcii de 30.000, dreptul 

nestingherit de trecere pentru trupele NATO pe teritoriul iugoslav şi imunitatea trupelor 

NATO asupra legilor iugoslave
22

. De fapt, scenariul american s-a derulat în mai multe 

etape cu ajutorul mijloacelor secrete ale spionajului şi subversiunii. Animozităţile istorice 

între sârbi şi albanezi au fost „privatizate” de către clanurile mafiote-teroriste care au pus 

stăpânire pe Kosovo şi au făcut legea. În a doua etapă, crima organizată, comunităţile 

albaneze de pretutindeni, reţelele Jihadului islamic, state arabe şi servicii secrete şi-au dat 

mâna pentru a crea UCK o forţă aptă să riposteze
23

. 

Într-o altă etapă are loc marginalizarea lui Rugova, considerat moderat, şi alegerea 

lui Hasim Thaci ca lider al delegaţiei de la Rambouillet, pentru ca UCK să se transforme 

într-o mişcare politică. Delegaţia Kossovară era „un grup pestriţ” nici unul nu mai 

participase la negocieri complexe, iar H. Thaci era „lipsit de experienţă, încăpăţânat”, 

acceptând să aibă drept consilier pe fostul ambasador american Morton Abramowitz, 

prieten de o viaţă cu M. Albright care s-a întâlnit cu Thaci în subsolul catelului într-o 

cameră unde era curent. În memoriile sale, fostul secretar de stat american spune că 

liderul albanez nu era capabil să abordeze probleme punctuale, era conexat permanent la 

o reţea de convorbiri internaţionale
24

. Din cele relatate credm că de fapt scenariul 

american era pentru ca negocierile să eşueze pentru a urma intervenţia militară. Desigur 

că SSUA a fost implicată în negocierile de pace, alături de alte state cum ar fi: Marea 

Britanie, Germania, Franţa, Italia, Rusia. Poziţia Rusiei a fost diferită de cea a aliaţilor 

occidentali, căci ea a militat pentru negocieri şi reglementarea paşnică a tuturor 

problemelor, exprimând opoziţia categorică faţă de folosirea forţei. Astfel, reprezentantul 

rus Boris Maiorski a participat direct la negocieri şi a susţinut cauza sârbilor, arătând că 
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ameninţările NATO împotriva Iugoslaviei sunt „inadmisibile”
25

. Viceministrul rus de 

externe Alexandr Avdeev, care a participat la Conferinţa de la Rambouillet, a acţionat 

pentru ca „logica păcii” să învingă, că de fapt şi UE, care s-a exprimat pentru înţelegere 

între părţi, trebuie să folosească această ultimă ocazie dacă vor să scape de consecinţe 

foarte grele în cazul unui eşec al negocierilor. În ciuda acestor poziţii, Conferinţa nu a 

pus capăt conflictului, ceea ce inevitabil a dus la intervenţia militară NATO. 

La 19 martie 1999, preşedintele Clinton anunţă că SUA şi NATO sunt pregătite să 

atace „numărătoarea inversă a început”. Observatorii OSCE sunt evacuaţi, iar forţele de 

securitate sârbe şi armata îşi intensifică acţiunile împotriva UCK la Drenica. Replica 

albaneză apare imediat şi, pe 21 martie, patru poliţişti sârbi sunt ucişi la Priştina într-un 

schimb de focuri. Premierul rus Primakov afirmă opoziţia fermă a Rusiei faţă de un atac 

NATO şi îşi anulează vizita în SUA. În schimb, emisarul american la Belgrad, R. 

Hollbrooke anunţă eşecul convorbirilor cu Milosević.  

Atacul asupra Iugoslaviei s-a desfăşurat numai cu forţele aeriene şi rachete de 

croazieră fiind lovite obiective: economice, militare, de transport, tehnice, civile şi 

diplomatice. Printre obiectivele economice lovite, amintim: rafinăria de petrol  Panevo, 

depozitul de carburanţi din Belgrad, uzina de autoturisme „Zastava” din Kragujevac, 

fabrica de detergenţi de la Baric, combinatul petrochim de la Pancevo, depozitul de 

materiale de construcţii de la Niş. Obiective militare distruse: aeroporturi militare 

(Belgrad) sau cel din Slatina (Kosovo), uzina de avioane din Pancevo, numeroase 

cazărmi, depozite de muniţie, clădirea Statului Major al Armatei Iugoslave din Belgrad. 

În ce priveşte căile de transport, aici trebuie să spunem că au fost distruse numeroase 

poduri (Pristina), aeroporturi, şosele, poduri feroviare peste râul Sava sau peste Dunăre, 

la Novi Sad. Echipamente tehnice ca staţii de transmisie, turnuri de televiziune, relee de 

televiziune (Novi Sad) au fost şi ele distruse. Numeroase obiective civile au stat în atenţia 

atacului: cartierele de margine din unele oraşe (Niş, Belgrad), sate, şcoli, centrale de 

termoficare.  

În noaptea de 7/8 mai a fost bombardată ambasada chineză de la Belgrad, 

eveniment soldat cu morţi, răniţi şi distrugerea clădirii. Pekinul a calificat acţiunea drept 

o crimă de război, dar reprezentanţii NATO au declarat că a fost o eroare generată de 

informaţii greşite asupra ţintei şi obiectivului ce trebuia bombardat
26

. 

Cât priveşte armamentul şi tehnica folosită aici, trebuie să observăm că s-au folosit 

tehnici şi metode noi. În primul rând trebuie să ne referim la războiul tehnologic 

implementat de NATO. Ne bazăm cercetarea noastră pe studierea unor documente 

publicate în presa franceză şi ale Grupului de Cercetări şi informaţii asupra păcii şi 

securităţii cunoscut sub numele GRIP cu sediul la Bruxelles, care a publicat extrase din 

lucrarea colectivă „Războiul din Kosovo: puncte de vedere şi comentarii”. Se vorbeşte de 
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războiul „high-tech” şi de noul marketing militar care a provocat un dezastru umanitar şi 

ecologic. Este vorba de o nouă generaţie de armament şi muniţie care avea ca efect 

distrugerea infrastructurii industriale şi energetice, a ecosistemului din Serbia, ceea ce 

putea duce la riscul unei catastrofe ecologice
27

.  

Astfel, la 15 aprilie 1999, a fost bombardat complexul petrochimic de la Panevo, 

care producea produse chimice şi plastice, întrucât exista suspiciunea că aici se produc 

arme chimice. Combinatul avea o veche activitate în ceea ce priveşte producţia chimică şi 

colabora cu chimişti irakieni. De asemenea, în localităţi ca Basich, Lucani, Krusevic se 

fabrica gaz neurotoxic VX, numit sarin similar cu yperita. Motivul atacului era legat de 

faptul că Belgradul refuzase să ratifice Convenţia din 1993 cu privire la interdicţia 

fabricării şi stocării de arme chimice, ceea ce a mărit suspiciunea
28

 că acest armament a 

fost transferat noii armate iugoslave. Dar bombardarea complexului Pancevo a ridicat şi o 

altă problemă: degajarea în atmosferă a unor particule de clor şi fosgen, care reprezintă 

un gaz foarte toxic. În plus, Tom Walkers, corespondent la Belgrad al publicaţiei Times, 

raporta că muncitorii de la uzinele din Pancevo, în mod voluntar, au deversat cantităţi 

mari de dicloretilenă în Dunăre pentru a evita riscul unei explozii
29

. Acest fapt a afectat 

echilibrul ecololgic şi a compromis pescuitul în Dunăre, care devenise o sursă de toxine 

ce punea în pericol inclusiv reproducerea speciilor de peşte. Pe de altă parte, 

contaminarea solului a creat o mare problemă pentru apa potabilă, iar tratarea ei eera 

practic imposibilă.  

O declaraţie făcută în aprilie 1999 de către unul din purtătorii de cuvânt NATO, 

Giuseppe Mariani, pentru cotidianul japonezu Mainichi, confirmă folosirea unor bombe 

pe bază de uraniu neîmbogăţit în Iugoslavia
30

. În afară de efectele imediate, această armă 

are consecinţe dramatice asupra victimelor prin contaminare radioactivă. El se obţine din 

deşeul rezultat în urma procesului de îmbogăţire a uraniului natural. Proiectat cu o viteză 

de 1200 m/s el perforează blindajele tancurilor şi poate străpunge o placă de beton 

dispusă la 3 m sub pământ. Are costuri mici fiind un deşeu al industriei nucleare. 

În martie 1999, doctorul Sami El Aradji, responsabil pentru protecţia mediului în 

Irak, punea o întrebare retorică, cu privire la aceste bombe: „Ieri a fost Irakul, cine 

urmează?”. S-a văzut că a urmat Iugoslavia. O altă faţetă a acestui război şi a unei noi 

doctrine militare este legată de aşa numitul „cyberguerre”, adică războiul electronic care 

are ca obiectiv perturbarea liniilor de comunicaţie ale adversarului şi a structurilor de 

comandant şi, în final, distrugerea inamicului. Este vorba de folosirea noilor tehnologii IT 

în teatrul de operaţiuni pentru a intercepta sistemul de transmisiuni ale inamicului, ceea 

ce duce la conflict de tip nou în arta războiului
31

. Poate că, legat de acest aspect, merită să 
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amintim o altă tehnologie: bombele cu grafit. Această armă este destinată să paralizeze 

echipamentele electrice şi să îl distrugă definitiv. Explodează în sol şi eliberează o 

puzderie de fibre de carbon microscopice care se infiltrează în sistemele electrice 

(centrale), sisteme de telecomunicaţii şi apoi creează mari scurt-circuite ce întrerup 

curentul. Folosite pentru prima oară în Irak în 1991, ele au fost foarte eficace. Fibrele de 

carbon sunt învelite în grafit, care este un bun conductor de electricitate. Aceste bombe 

au fost folosite împotriva centralei electrice de la Obrenovac, Niş, Kostalac, Novi Sad. 

Desigur, toate aceste mijloace de distrugere erau transportate cu ajutorul aviaţeii NATO 

care a folosit următoarele tipuri: Avionul B-52 bombardier strategic purtător de rachete 

fie clasice, fie nucleare, avionul B-2A Spirit cu aceleaşi caracteristici, avionul Panavia 

Tornado ECR pentru luptă radio-electronică, avionul F-117 A tip vânătoare, avionul F-16 

tot de vânătoare, ca şi F-15, avioanele A-10 şi OA-10 pentru sprijinul apropiat al tupelor 

terestre
32

. 

Trebuie să precizăm că bombardamentele erau frecvente şi că o parte din muniţia 

aruncată nu a explodat, ceea ce a mărit riscul unor explozii întârziate (un raport al 

Societăţii Internaţionale pentru Handicapaţi a estimat că 20-30% din bombele aruncate nu 

au explodat la impactul cu solul
33

. De asemenea, într-un raport din 2007 al lui Amnesty 

International, NATO este acuzat că a întreprins acţiuni deliberate împotriva populaţiei 

civile, şi îl acuză de crime de război. Raportul dă ca exemşu cele 16 victime civile din 23 

aprilie 1999 când bombardierele NATO au atacat sediul radio-televiziunii sârbe, sau 

acţiunile din raidurile asupra periferiilor unor oraşe, sau poduri unde piloţii nu şi-au 

suspendat bombardamentul, deşi era evident că vor fi victime dintre civili. Toate acestea 

au fost apreciate ca „victime colaterale”
34

. 

De altfel, trebuie să ne referim şi la bilanţul militar al operaţiunii, prezentat de 

oficiali ai NATO în diverse momente ale războiului. Astfel, la 6 mai 1999, după 44 de 

zile de la începutul acţiunii, generalul german Walter Jertz, purtătorul militar de cuvânt al 

alianţei, spunea că eu fost executate 17.000 de raiduri aeriene şi că 20% din armamentul 

greu de artilerie al armatei sârbe a fost distrus
35

. Ceea ce nu spune acest bilanţ este care 

au fost pierderile alianţei până în această fază a războiului.  

Un alt bilanţ prezentat ceva mai târziu recunoaşte şi unele pierderi ale alianţei: 

astfel, după aproape 50 de zile de conflict NATO raporta un bilanţ ceva mai pesimist în 

care recunoştea că are pierderi: 30% din avioanele de luptă, dintre care MIG-29, distrus 

în proporţie de 62%
36

.  
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Într-un alt bilanţ prezentat după 70 de zile de campanie şi deci aproape de final, 

generlaul Jertz vorbea de 31.529 raiduri aeriene care au dus la anihilarea a 60% din 

armamentul sârb: 314 piese de artilerie, 203 vehicule blindate de transport şi 120 care de 

luptă
37

. Se pare că aceste statistici erau puţin umflate, având rol propagandistic şi de 

intimidare a forţelor sârbe.  

În mai 2000, publicaţia News-Week a publicat un articol relevant pentru vilanţul 

militar, sensibil diferit de cel iniţial. Se vorbeşte aici de distrugerea a 14 care blindate, 18 

vehicule de transport, 20 piese de artilerie, 52 maşini de război, ceea ce reprezintă 6% din 

totalul capacităţilor de armament sârb
38

. Raportul a fost secret, dar presa a avut 

informaţii, motiv pentru care generalul Clark a ordonat adjuncţilor săi să se rescrie 

raportul. 

Aceste cifre diferite ne duc spre câteva concluzii: 

- bombardamentele NATO departe de a fi un succes au avut rolul de a intimida 

conducerea politică de la Belgrad 

- războiul a fost exclusiv aerian şi a avut efecte limitate 

- războiul tehnologic, deşi a existat, el a fost acoperit, voalat cu grijă şi nu s-a putut 

preciza cu exactitate pierderile generate de acest tip de război 

- s-a abuzat foarte mult de fotografii aeriene sau luate din satelit, unde multe detalii 

erau greu de văzut 

- bilanţurile militare erau adevărate exerciţii de manipulare pentru a avea efectul 

psihologic asupra armatei iugoslave, ceea ce, desigur, a decredibilizat NATO. 

Bilanţul prezentat de partea sârbă este legat de declaraţiile autorităţilor de la 

Belgrad care vorbesc de 462 de soldaţi şi 114 poliţişti care au murit în timpul conflictului, 

13 care şi 27 piese de artilerie pierdute. Întrebarea care se pune este ce l-a determinat pe 

Milosević să accepte planul de pace dacă forţa de distrugere a alianţei fusese limitată. 

Pentru a înţelege aceste resorturi este necesar să urmărim şi poziţiile politico-diplomatice 

ale părţilor implicate în conflict. 

Desigur, la începutul conflictului, NATO şi-a arătat toată forţa, iar preşedintele 

Clinton a declarat că se va merge până la capăt, deoarece genocidul împotriva albanezilor 

continuă în Kosovo
39

. Italia a cerut însă reluarea negocierilor, în timp ce Franţa a declarat 

că nu va participa la operaţiuni terestre. La finele lunii martie 1999 are loc la Belgrad o 

întâlnire între Milosević şi premierul Primakov, dar cancelarul german Scroeder a respins 

această negociere, iar SUA a afirmat că Rusia nu are nici o autoritate în a încheia 

înţelegerii. La summit-ul NATO de la Washington din aprilie 1999, ţinut cu prilejul 

împlinirii unei jumătăţi de veac de la înfiinţarea NATO, a fost elaborată o declaraţie în 17 

puncte numită „Declaraţia pentru Kosovo”, care în esenţă prevedea următoarele: 
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- sprijinul întregii comunităţi internaţionale pentru acţiunile NATO în Iugoslavia 

- acţiunile NATO nu sunt îndreptate împotriva poporului sârb, ci împotriva 

conducerii politice 

- acţiunile vor continua până când Milosević va accepta condiţiile impuse de 

NATO 

- deschiderea NATO către Rusia pentru rezolvarea crizei 

- NATO nu va tolera ca statele vecine Iugoslaviei să fie ameninţate, căci se anunţa 

introducerea unui nou concept strategic legat de gestionarea crizelor în afara teritoriilor 

statelor membre, deschiderea dialogului şi cooperării cu aceste state
40

. 

Se arată în continuare că NATO nu va ţine cont de criteriul geografic şi că rămâne 

deschisă spre noi forţe care doresc să contribuie la stabilitatea generală.  

La jumătatea lunii mai 1999, are loc un moment important cu impact asupra 

opiniei publice iugoslave: M. Albright şi Tony Blair, înalţi reprezentanţi ai principalelor 

ţări NATO (SUA – M. Britanie), au făcut aprecieri la adresa regimului Milosević în 

sensul că au apreciat că fără el Serbia va deveni o ţară democratică, care va fi primită în 

UE, dar şi în NATO
41

. 

Concomitent, NATO îşi intensifică bombardamentele asupra infrastructurilor 

civile, impactul acestora fiind atât de mare încât credem că a fost un motiv ca Milosević 

să cedeze. Un al doilea motiv ar fi acţiunea armatei UCK, deşi dacă ea ar fi acţionat 

singură, credem că nu ar fi afectat în mod decisiv acţiunea armatei iugoslave. 

Un alt factor în acest context a fost ameninţarea NATO cu un război terestru 

puternic şi precis susţinut de dublarea efectivelor NATO din Macedonia şi Albania. Acest 

fapt se pare că a avut un efect puternic asupra Belgradului
42

. Acest anunţ a determinat o 

activizare a cţiunilor diplomatice prin implicarea activă a Rusiei. Până atunci, Rusia 

fusese izolată în această chestiune „o mare eroare” a NATO. Astfel, la începutul lunii mai 

1999 are loc o întâlnire între M. Albright şi ministrul de externe rus Ivanov, care va avea 

ca rezultat reintegrarea Rusiei în jocul diplomatic din Balcani. Drept urmare, Rusia va 

susţine soluţia diplomatică occidentală, fapt ce va marca o izolare a Belgradului, ceea ce 

va fi un element esenţial în reglementarea conflictului. De asemenea, în această ecuaţie 

este prezent şi ONU, care prin rezoluţia 1244 propune o administraţie civilă în Kosovo 

sub controlul său. Acest fapt se datora intervenţiei Rusiei cddare condamnase la începutul 

intervenţiei NATO absenţa unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU, care să 

autorizeze fie implicit, fie explicit şi chiar formal această intervenţie. Un factor care a 

potenţat hotărârea Belgradului de a încheia un acord a fost şi faptul că, la 27 mai 1999, 

Tribunalul Penal Internaţional de a-l inculpa pe Milosević şi ceilalţi actori din conducerea 

Iugoslaviei pentru crime contra umanităţii, pentru deportarea a 700.000 de albanezi şi 
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moartea a 340 de persoane. Din toate aceste motive putem înţelege de ce Parlamentul 

iugoslav a adoptat cu majoritate calificată Planul de pace din iunie 1999 elaborat de 

Talbott şi Ahtisaare
43

. Planul prevedea: 

- Încetarea imediată a violenţelor şi represiunilor în Kosovo 

- Retragerea forţelor paramilitare, militare şid e poliţie sârbe conform unei 

planificări cât mai rapid  

- Dezvoltarea în Kosovo a unei forţe internaţionale civile şi de securitate sub egida 

ONU 

- Pentru reîntoarcerea refugiaţilor se constituia o forţă NATO substanţială sub 

comandă şi control unic care să asigure acest proces 

- Stabilirea unei administraţii provizorii stabilită de Consiliul de Securitate ca parte 

a prezenţei civile internaţionale sub care populaţia din Kosovo să poată obţine o 

autonomie substanţială 

- Sprijinul acordat reîntoarcerii libere a refugiaţilor şi neîngrădirea misiunilor de 

ajutor umanitar 

- Încetarea operaţiunilor NATO în 3-4 zile dacă se va constata începerea aplicării 

condiţiilor de către Belgrad
44

. 
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