TRATATUL DE LA CRAIOVA ŞI CEDAREA
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Tot mai izolată pe plan international, România va fi supusă, în vara anului 1 940, unor
puternice presiuni politice şi militare, ai căror promotori au fost Uniunea Sovietică, Germa
nia nazistă şi aliatii acesteia din urmă, Ungaria şi Bulgaria, presiuni la care Carol al II-lea şi
Guvernul României au fost obligaţi să cedeze. A urmat o cruntă amputare teritorială a
României Mari. Semnalul l-a dat Uniunea Sovietică, care, în urma celor două ultimatumuri
adresate Guvernului român la

26 şi 28 iunie 1940, acupa, în mod abuziv, cu complicitatea

Germaniei, nu numai B asarabia ci şi nordul Bucovinei şi Ţinutul Herta 1

În aceste împrejurări, România renunţă la garanţiile anglo-franceze şi începe o campanie

politico-diplomatică disperată de apropiere de Germania, în care vedea singura forţă politică
şi militară europeană în stare să tempereze tendinţele revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei,
prima revendicând Ardealul şi a doua Cadrilaterul. O telegramă a Ministerului Afacerilor
Externe al Germaniei către Ambasada sa de la Sofia, din

1 iulie 1940, referitor la poziţia pe

care o are Guvernul Reichului faţă de pretenţiile revizioniste ale Bulgariei, menţiona: ,,Noi
manifestăm o înţelegere deplină faţă de dorinţele revizioniste ale B ulgariei faţă de România
Noi considerăm însă că ceasul realizării acestor dorinţe nu a sosit încă şi suntem convinşi că
o soluţionare satis�cătoare a problemei Dobrogei, în favoarea Bulgariei, poate fi realizată "2

În

aceeaşi zi, la audienţa pe care o solicitase regelui Carol II, Gheorghe B rătianu îl

informa pe suveran că el vede, ţinând cont de presiunile Bulgariei în ceea ce priveşte revizuirea
graniţei de sud a României, o "posibilitate de a ceda ceva din Cadrilater". 3

În

faţa unei

situaţii ce devenea tot mai nesigură pentru România, regele Carol al II-lea încearcă încă de
pe

1 iulie 1 940 să-1 contacteze personal la telefon pe Hitler pentru a-i expune noua poziţie a
2 iulie 1 940, pe

României, dar negăsindu-1 se vede nevoit să-1 cheme în audienţă, a doua zi,

ministrul Fabricius, căruia îi era transmis un mesaj personal pentru Furher, în care era
sintetizată noua poziţie a României. 4
La 3 iulie

1940, Hitler răspundea propunerilor din nota regelui Carol al II-lea, în care

privitor la problemele divergente dintre Bulgaria şi România se menţiona textual: ,,Având
în vedere dorinţa sa de a vedea că pacea şi liniştea sunt păstrate în Balcani, Fuhrerul ar dori,
la rândul sau, să afle părerile regelui României asupra modului cum vede el pacificarea
fmală a regiunii, după ce problema revizuirii româna-ruse a fost rezolvată. "5
Convins fiind că mai poate încă conta pe ajutorul lui Hitler, Carol al II-lea hotărăşte să
efectueze o nouă remaniere guvernamentală, pe 4 iulie

1 940, în sensul acordării de portofolii

unor personalităţi politice şi tehnocraţi agreaţi de Germania nazistă Se ajunge astfel la
instalarea Guvernului condus de Ion Gigurtu, care avea la Afacerile Externe, ca ministru, pe
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Mihai Manoilescu. 6 In aceeaşi zi, regele Carol al II-lea primea în audienţă pe Fabricius,
care-i aducea mesajul de răspuns al Reichului german. Cu acest prilej Fabricius i-a spus
regelui Carol al II-lea, că după părerea lui şi deci implicit a Germaniei, "chestiunea bulgară
nu i se pare grea ... , dar ca şi noi avem interesul de a avea linişte în acele păfti"7
În urma acestui mesaj, Carol al II-lea avea să-i răspundă lui Hitler printr-o scrisoare
personală în care, referitor la problema pretenţiilor revizioniste ale Bulgariei, preciza: ,,Pentru
mine discuţia este foarte dureroasă asupra fondului chestiunii. Îmi vine foarte greu să accept
să initiez cu ungurii şi cu bulgarii discuţii asupra unor chestiuni teritoriale.''��
Concomitent cu demersul regal făcut pe lângă Hitler personal, diplomatia românească
încerca să capaciteze interesul Uniunii Sovietice, cunoscute fiind afmităţile acesteia pentru
sora slavă de la sud de Dunăre, Bulgaria Pe 8 iulie 1940 este primit la rege ambasadorul
Sovietelor, Lavrentiev, iar la Moscova este trimis, ca ambasador al României, unul dintre
cei mai capabili diplomaţi ai momentului, Grigore Gafencu. Aceste demersuri îşi aveau o
dublă motivaţie. Pe de o parte, Hitler refuza sistematic să se întâlnească cu regele Carol, în
timp ce contele Teleki şi contele Csak.i erau primiţi, atât de cancelarul german, cât şi de
ministrul de externe al Italiei, contele Ciano, iar pe de altă parte, bulgarii se simţeau tot mai
mult încurajati de sovietici în revendicările lor revizioniste. Astfel, după ultimatumul sovietic
din iunie 1940, presa bulgară aprecia că ,,acţiunile Uniunii Sovietice creează conditii obiective
pentru încheierea favorabilă a acţiunii bulgare cu privire la problema dobrogeană Diplomatii
bulgari vorbesc deja despre posibilitatea ca Bulgaria să primească Dobrogea de Sud ca un
cadou din mâinile Uniunii Sovietice'09
Mai mult ca sigur că şi Hitler era la curent cu intenţiile sovieticilor de a sprijini exculsiv
Bulgaria în diferendul teritorial cu România, ceea ce-l face să se hotărască să răspundă
mesajului trimis de regele Carol al II-lea Astfel, pe 1 7 iulie 1940, Fabricius cere o nouă
audienţă suveranului român, cu care prilej îi remite scrisoarea Ftihrerului. 10 Pe un ton
imperativ, Hitler îl atenţiona pe Carol al II-lea că ,,Dacă România, Ungaria şi Bulgaria
consideră că nu pot ajunge la o înţelegere, convingerea mea este că această atitudine nu va
aduce beneficii nici uneia dintre aceste ţări." Înţelegând exact sensul cuvintelor folosite de
Ftihrer, Carol al Il-lea se va sfătui cu sfetnicii săi apropiaţi şi-i va cere lui Mihai Manoilescu
să redacteze un mesaj de răspuns, datat 25 iulie 1940, în care regele se vede nevoit să
accepte solutia sugerată încă de la început de Germania, aceea de a începe negocieri cu
Bulgaria şi Ungaria în vederea rezolvării diferendelor teritoriale dintre ele. 11
Chiar dacă primul ministru Gigurtu şi ministrul de externe Manoilescu vor încerca să
susţină personal punctul de vedere al Guvernului român în faţa lui Hitler şi a lui Musolini,
cu prilejul întâlnirilor de la Berchtesgaden (26 iulie 1940) şi Roma (27 iulie 1940)12, poziţia
celor două puteri fasciste devenite tot mai favorabilă presiunilor revizioniste ale Bulgariei şi
Ungariei. De altfel, în discuţiile pe care le-a avut cu delegaţia română, Hitler a fost cât se
poate de categoric. El precizează că acceptă soluţia propusă de Guvernul României de a se
proceda la schimbul de populaţie, dar accentuează faptul că acest lucru trebuie să fie adiţional
cedărilor teritoriale13•
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în fata acestor pozitii fenne, Guvernul român se vedea nevoit să accepte ca în cel mai
scurt timp să înceapă tratative cu Ungaria şi Bulgaria pe baza schimbului de populatie şi a
unor cedări teritoriale, ce unnau a fi negociate14•
Deşi în discuţiile de la Berchtesgaden, delegaţia română sperase că reuşise să-I convingă
pe Hitler că, în cazul unor cedări teritoriale în Cadrilater, România unna să păstreze regiunile
Silistrei şi Balcicului'5, la 3 1 iulie 1940, într-o Notă a Guvernului Reichului, prezentată lui
Gigurtu şi Manoilescu de către ministrul gennan Fabricius, se mentiona că FUhrerul socoteşte
că România trebuie să cedeze Bulgariei Cadrilaterul aşa cum fusese el preluat de români la
1 9 1 3, inclusiv Silistra şi Balcicul'6•

În faţa acestei situaţii, Guvernul român îl trimite la Sofia, a doua zi, pe ambasadorul
Cădere pentru a avea o rundă de discutii cu partea bulgară în vederea începerii tratativelor
oficiale dintre cele două tări în privinta pretentiilor teritoriale ale Bulgariei 17• Despre mersul
discutiilor de la Sofia, Carol al II-lea avea să consemneze ,,Lucrurile merg greu, căci, din
cauza nenorocitelor intervenJii ale lui Hitler, bulgarii sunt intransigenJi asupra Silistrei şi
Balcicului. Manoilescu a fntocmit un memoriu pe care-I va trimite lui Hitler, Mussolini şi
Ribbentrop, fn această chestiune "18•
Din păcate, faptul că în aceeaşi perioadă au loc primele contacte şi cu Ungaria în ceea
ce priveşte pretentiile acesteia în Ardeal, care erau mai mult decât exagerate, discuţiile în
problema Cadrilaterului rămân pe plan secundar, partea română înţelegând că nu mai are
nici măcar şansa minimă de a salva Silistra şi Balcicul. În acest sens, în însemnările sale
zilnice, Carol al II-lea consemna, pe 1 5 august 1940: ,)'entru chestiunea Silistra-Balcic am

făcut un ultim efort, fnsărcinând pe Filotti să facă, fn numele meu, un demers pe lângă
regele Boris. Nu cred că va da rezultatul voit, dar fn orice caz trebuie făcut"19•
În aceste condiţii, pe 19 august 1940, la Craiova se deschideau lucrările Conferinţei
româno-bulgare în privinta Cadrilaterului. Delegaţia română a fost alcătuită din Al. Cretzianu,
ministrul plenipotenţiar, şeful delegaţiei, Horia Grigorescu, primarul municipiului Constanta.
g-rai Gh. Potopeanu şi Henri G. Meitani, iar cea bulgară cuprindea pe Svetoslav Pommenov,
ministrul plenipotenţiar şi şef al delegaţiei, g-rai Popov, comandantul Gamizoanei Vama,
Anghelov, secretar general la Ministerul de Interne şi Molov, director general al Datoriei
Publice. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat sub semnul recomandărilor imperioase ale
Gennaniei naziste, pe 24 august ajungându-se deja la o înţelegere de principiu ca România
să cedeze Bulgariei întreg cadrilaterul, în graniţele sale din anul 1 9 1 3. În acest sens se
pronunţase şi Consiliul de coroană în şedinţa din 23 august 1940, în care se analizase mersul
tratativelor cu Bulgaria şi Ungaria Rămânea doar ca după infonnarea oficială a guvernelor
celor două ţări să se treacă practic la elaborarea tratatului şi a documentelor auxiliare20•
Cele două delegaţii vor reuşi să fmalizeze elaborarea documentelor oficiale până pe 7

septembrie 1940, când se dă publicităţii unnătorul Comunicat oficial: , În dorinJa de a

rezolva pe cale paşnică problemele pendinte fntre Bulgaria şi România fn spiritul unei
fnJelegeri reciproce, a fost semnat, la 7 septembrie la Craiova, acordul prin care se
fnregistrează cesiunea teritorială consimjită prin nota din 1 6 august 1 940, notă care
reprezintă concluzia unor fndelungate tratative fntre cele două guverne. Acordul fncheiat
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este bazat pe schimbul obligator de populaJie bulgară din judeJele Tulcea şi ConstanJa cu
cea românească din Caliaera şi Durostor, precum şi pe un schimbfacultativ al românilor şi
bulgarilor din celelalte regiuni ale celor douăJări. Cele două state se angajează în urma
realizării acestui principiu, să nu ridice niciodată vreo pretenJie teritorială unul contra
altuia. Se prevede prin acelaşi acord, că guvernul român obJine de la cel bulgar o despăgubire
de un miliard lei pentru investiJiunilefăcute în teritoriul cedat şi pentru cheltuielile pe care
statul român le va suporta la executarea schimbului de populaJie. Evacuarea teritoriului
cedat a început fncă din luna august, predarea oficială însă se va face de la 20 septembrie
la 1 octombrie "20
Tratatul de la Craiova are şapte articole, un protocol referitor la aplicarea articolului I
privind stabilirea granitelor dintre cele două state semnatare (Anexa A), un acord privind
transpunerea în practică a prevederilor aricolului III referitor la modalităţile de evacuare şi
transferare a teritoriului cedat (Anexa B), o declaraţie ce aducea lămuriri suplimentare la
articolul IV al Anexei B, un acord privind schimbul de populaţie (Anexa C) un acord financiar

(Anexa D) şi trei înţelegeri relative la unele obligatii ce şi le asumă guvernul bulgaf2•
Articolul I al Tratatului şi Anexa A stabileau noua frontieră dintre România şi Bulga
ria. care începea de la Dunăre, imediat în aval de Silistra şi ajungea la Marea Neagră, la
aproximativ 8 km sud de Mangalia Articolul II mentiona în mod expres că ,,fnaltele părJi

contractante declară fn mod solemnfrontiera stabilită fntre ele cafiind definitivă şi perpetuă.
Fiecare din fnaltele părJi contractante declară fn mod solemn că nu maiformulează niciodată
vreo pretenJie de ordin teritorial împotriva celeilalte părJi contractante. " Conform articolul
III al Tratatului, în termen de 90 de zile de la schimbul instrumentelor de ratificare, se
procedează "la schimbul obligatoriu dintre supuşii români de origine etnică bulgară din
iudeJele Tulcea şi ConstanJa şi supuşii români de origine etnică română din judeJele Durostor
şi Ca/iaera ". Detaliile erau stipulate în cele 15 articole ale Anexei C. În urma aplicării
acestor prevederi, situaţia se prezintă după cum urmează:23
au părăsitjudeţele Caliacra şi Durostor aproximativ

100.000 locuitori (23. 173 familii,

dintre care 1 8.760 detinuseră gospodării în mediul rural);

1 1. 1 24 familii au fost evacuate în judeţul Constanta;
7. O 1 7 familii au fost evacuate în judeţul Tulcea;
641 familii au fost evacuate în capitală;
632 familii au fost evacuate în judeţul Suceava;
576 familii au fost evacuate în judeţul Ilfov;
363 familii au fost evacuate în judeţul Rădăuti;
au mai fost evacuate familii din Cadrilater în judeţele Ialomita şi Olt.
din judetele Tulcea şi Constanta au fost evacuate circa 1 5.000 familii de etnici
bulgari însumând aproximativ 6 1.000 de persoane.
Articolul IV al Tratatului Anexa D reglementau problemele de ordin fmanciar ce
decurgeau din cedarea Cadrilaterului. Astfel, conform celor convenite, cele două tMi ,renU11Jau

definitiv la toate pretenJiile de ordin financiar de la stat la stat
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în schimbul plăJii de

guvernul bulgar a unei sumeforfetare de 1 miliard lei ", sumă ce urma a fi plătită în două,
tranşe la 1 5 ianuarie 1 941 şi 15 ianuarie 1942.
Modalitătile concrete de retragere a administratiei româneşti din Cadrilater şi instalarea
noilor autorităti bulgare, cu toate aspectele practice ce decurgeau de aici, fuseseră explicitate
în Anexa B. Astfel, evacuarea Dobrogei de Sud şi ocuparea ei de către trupele bulgare urma
să se facă în etape între 20 septembrie şi 1 octombrie 1940, fiin d prevăzute chiar datele şi
orele pentru fiecare zonă în parte, în aşa fel încât să nu se ajungă la contact direct între
trupele române, care se retrăgeau şi cele bulgare, care le înlocuiau. Toate aceste operatiuni
urmau să fie supravegheate de o comisie mixtă alcătuită din 1 O militari şi civili, alte două
subcomisii functionând în judetele Caliacra şi Durostor. Acelaşi document făcea referiri şi
la recoltele de porumb, bumbac, floarea soarelui din teritoriul cedat ce nu puteau fi strânse
de proprietarii lor până la evacuare. în acest caz, cele două guverne se obligau să regleze
ulterior sumele forfetare ce le-ar fi datorat una alteia pe baza productiilor medii la hectar.
Articolul VI al Tratatului stabilea modalitătile concrete de supraveghere a transpunerii
în practică a tuturor documentelor semnate la Craiova

în acest sens se constituia o comisie

mixtă româno-bulgară, alcătuită din câte trei reprezentanti ai fiecăreia dintre păfti, sediul
acesteia stabilindu-se la Giurgiu. în cazul când comisia nu putea soluţiona unele probleme,
acestea trebuiau aduse în discutia guvernelor şi dacă nici acestea nu le rezolvau în termen de
două luni diferendele puteau fi supuse arbitrajului international.
Ultimul articol al Tratatului (art. VII) preciza: ,,Prezentul Tratat vafi ratificat. Schimbul

instrumentelor de ratificare va avea loc în Bucureşti cel mai târziu până la 15 septembrie
1940 ". Ingrata misiune de a semna ratificarea Tratatului din partea guvernului României
i-a revenit generalului Ion Antonescu, care semnează decretul de ratificare la 1 O septembrie
1 940. Se sfârşea astfdel o perioadă de 25 de ani de administraţie românească în Cadrilater,
ale căror rezultate benefice pentru aceastăregiune sud-dunăreană

au fost recunoscute,

implicit,

de cei care o reluau în stăpânire prin aplicarea prevederilor Tratatului de la Craiova
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