JUDEŢUL SATU MARE ŞI CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU
INTRE GUVERNUL ROMANIEI ŞI GUVERNELE U.R.S.S.,
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI S.U.A„
SEMNATA LA 12 SEPTEMBRIE 1944, LA MOSCOVA

LUCIAN CUCUIET

După întoarcerea armelor, la 23 august 1944, guvernul român a primit de la ambasadorul sovietio de la Cairo, Novikov, confirmarea condiţiilor de armistiţiu. Desfăşurarea rapidă a evenimentelor militare a
determinat o modificare a condiţiilor din aprilie, trecându-se acum guvernului român sarcina de a întreţine armata sovietică şi de a plăti reparaţii de război în valoare de 300 milioane dolari, plătibili în timp de
şase ani.
Situaţi a internaţională a Românic.i după 23 august 1944 a depins decisiv de acordurile secrete încheiate între marii parteneri ai Naţiunilor
Unite, ţările clin sud-estul Europei fiind împărţite în sfere de interese
prin acorduri interaliate, reînnoite în octombrie 1944, la Moscova şi
menţinute după ter~inarea conflictului general mondial, apreciază cercetătoarea Elisabeth Barker, într-o lucrare publicată la Londra, în
anul 1976.1
Istoricul Ioan Scurtu consideră că „în urma proclamaţiei regelui din:
seara zilei de 23 august, armata română n-a opus nici o rezistenţă trupelor sovietice, care profitând de ocazie, au ocupat întreg teritoriul României, au luat aproape 130 OOO de prizonieri, comportându-se ca o forţă
de ocupaţi e".2
..,. ;
După cc s-a stabilit negocierea şi semnarea armistiţiului în U.R.S.S.,
în data de 4 septembrie 1944, delegaţia română a sosit la Moscova, dar
nu a fost primită decât în ziua de 10 septembrie 1944, când textul. convenţiei era formulat. Din însărcinarea Guvernului şi a !naltului Comandament al R omâniei, din delegaţia română au făcut parte: Lucreţiu Pă-.
trăşcanu, general adjutant Dumitru Dămăceanu, prinţul Barbu Ştirbey,
Gheorghe Popp, Ion Cristu şi Constantin Vişoi an u. Tratativele de armistiţiu s-au desfăşurat în cadrul a trei întâlniri cu delegaţia română,
în zilele de 10, 11 şi 12 septembrie. ln condiţiile unei „totale neutralitiiţi anglo-americane" 3 , numai r eprezentantul guvernului sovietic, ma1
Apud Gheorghe Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al <loilec.i 1·ăzlwi
mondial, voJ. I, Bucureşti. Editura ştiinţificii ~i enciclopedică, 1988, p. 333.
2: Ioan Scurtu, }\fonarhia în România, 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius,

1991, p. 152.
3 Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini
cureşti, Editura Hum anitas, 1992, p. 241.
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resalul Ma1inowski Rodion, în numele celor trei puteri aliate, a semnat
C~nvenţia de Armistiţiu, în ziua de 12 septembrie 1944, cu guvernul
român, din însărcinarea căruia, actul a fost semnat de către Lucreţiu
Pătrăşcanu, general adj. D. Dămăccanu, Barbu Ştirbey şi Gh. Popp.
Textul Convenţiei de Armistiţiu, redactat în limbile română, rusă
şi engleză, a cuprins un preambul, 20 de articole şi o anexă la câteva
dintre articole, respectiv la articolele 2, 3, 10, 11, lG şi 18. Delegaţia
română prezentă la Moscova şi-a dat seama că „anglo-americanii au
jucat un rol şters, că Tuşii se comportau ca nişte stăpâni absoluţi". 4
Având un caracter mai larg decât o convenţie de armistiţiu propriu-zisi:P, textul stabilea ieşirea României din războiul antisovietic şi
angajarea ţării noastre în lupta împotriva Germaniei hitleriste, plata
unor însemnate despăgubiri de război, anularea Dictat ului de la Viena,
stabilirea graniţei româno-sovietice din 28 iunie 1940, constituirea Comisiei Aliate de Control ş.a. elemente ce au fost consemnate de către
istorici.G
Potrivit art. 1 cu începere de la 24 august 1944, ora 4 a.m., România a intrat în război şi va duce războiul, alături de Puterile Aliate
împotriva Germaniei şi Ungariei „cu scopul de a restaura independenţa
.şi suveranitatea României, pentru care scop va pune la dispoziţie nu mai
puţin de 12 divizii de infanterie împreună cu serviciile tehnice auxilinre". 7
Istoricii au menţionat că nu a fost acceptată cererea de a se recunoaşte
României, statutul de cobeligerant, ţara noastră fiind tratată ca un stat
învins, inamic.
Prin articolul 2 se stabileau măsuri pentru dezannarra şi internarea
forţelor armate ale Germaniei şi Ungariei, aflate pe teritoriul României,
iar prin articolul 3, guvernul şi !naltul Comandament Român vor asigura
forţelor sovietice, celorlalţi aliaţi, înlesniri pentru libera lor mişcare pe
teritoriul României, în orice direcţie. Se vor pune la dispoziţie, toate
construcţiile şi instalaţiile româneşti militare, aeriene şi navale, porturi,
cheiuri, cazărmi, magazii, mijloace de comunicaţie . etc.
ln temeiul art. 5 al convenţiei s-a menţionat că Guvernul român
şi Înaltul Comandament al României au avut obligaţia să predea imediat
Înaltului Comandament Aliat (sovietic) pentru înap oierea lor în ţară,
pc toţi prizonierii de război sovietici şi aliaţi, precum şi pc toţi cetăţenii
internaţi în România.
În condiţiile art. 8, Guvernul român era constrâns să nu permită
exportul sau expropierea oricărei forme de proprietate, aparţinând Germaniei, Ungariei, fără autorizaţia înaltulu i Comandament Aliat (sovietic)
ş i să păstreze aceste bunuri.
Art. 11 din convenţie a făcut referiri la pierderile pricinuite Uniunii
Sovietice, formulate în textul „prin operaţiunile militare desfăşurate şi
pentru ocuparea de către România a teritoriului sovietic"8 şi la totalul
despăgubirilor de război care a fost fixat la 300 milioane de dolari,
• Nicol3e Baciu, Agonia României, 1944- 1948, Cluj-Napoca, Editw-a Dacia,
1990, p. 15.2.

5
Ştefan Lache, Gh. Ţuţui, România şi Conferinţa de Pace de la Paris din
19-16, Cluj-Napoca, Editura Dacia. 1i978, p. 103.
9 Ioan Scurtu, op. cit., p. 152, Vlad Georgescu, op. cit., p. 242 .
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plătibili in şase ani în mărfuri (produse petroliere, cereale, materiale
lemnoase, vase maritime şi fluviale etc.).
Prin art. 12, guvernul român era obligat ca în termenele indicate de
către !naltul Comandament (sovietic) să restituie Uniunii Sovietice toate
valorile şi materialele strămutate de pe teritoriile acesteia în timpul
războiului.

In virtutea art. 14, guvernul şi !naltul Comandament Român se
obliga să colaboreze cu !naltul Comandament Aliat (sovietic) la arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război, iar în baza
art. 15 se obliga la desfiinţarea organizaţiilor de tip fascist.
Tipă rirea, importul, răspândirea în ţara noastră a publicaţiilor, prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor, funcţionarea poştei, telefonului vor fi supravegheate de către Comandamentul Aliat (sovietic)
potrivit art. 16 din Convenţia de Armistiţiu. 9
In conformitate cu art. 17 din Convenţie, guvernul român avea
dreptul să restabilească administraţia civilă pe întreg teritoriu naţional,
cu excepţia unei porţiuni de 50-100 km de linia frontului, organele
administrative româneşti, obligându-se să aducă la îndeplinire, instrucţiunile şi ordinele !naltului Comandament Aliat (sovietic). 10
Prin art. 18 se înfiinţa la Bucureşti o Comisie Aliată de Control,
care urma să reglementeze şi să controleze executarea prevederilor
înscrise în Convenţia de Armistiţiu, fiind sub conducerea generală şi a
ordinelor Comandamentului Aliat (sovietic). 11
Articolul 19 al Convenţiei de Armistiţiu fixa poziţia guvernelor
aliate faţă de Dictatul de la Viena, considerându-l nul şi neavenit. Era
stabilit că „sunt de acord ca Transilvania să fie restituită României, sub
condiţia confirmării prin Tratatul de pace şi guvernul sovietic este de
acord ca forţele sovietice să ia parte în acest scop la operaţiuni miiitare,
conjugate cu România, contra Germaniei şi Ungariei".1 2
Cuprinzând articole cu caracter politic, militar, economic, financiar,
administrativ, Convenţia de Armistiţiu a statuat relaţiile României cu
cele trei mari puteri aliate, în mod deosebit cu U.R.S.S. în realitate,
România era trecută în sfera de interes sovietic, aplicarea Convenţiei de
Armistiţiu , fiind îndeplinită de către Comisia .t\liată de Control, de fapt
o comisie sovietică .
Intre guvernul U.R.S.S. şi guv<'rnul României s-a încheiat în data
de 16 ianuarie 1945, la Bucureşti, o convenţie cu privire la executarea
art. 11 din Convenţia de Armistiţiu. Această convenţie stabi lea livrările
româneşti către U.R.S.S., în perioada 12 septembrie 1944- 12 septembrie
1950, in compensarea daunelor cauzntc „de către România Uniunii Sovietice prin operaţiunile militare şi ocuparea teritoriului sovietic". 13 La
articolul 1 se preciza că livrările în mărfuri: produse petolicre, cereale,
' Arhivele Statului Satu Mar<>, fond P refectura
dos. nr. I/ 19H, f. 19.
s I bidem, f. 21.
9 Ibidem, f. 22.
JO Jbid('m.
11
Ibidem.
12 Ibidem, f. 22-23.
13 Ibidem, f. 27.
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vite, material lemnos, vase maritime şi fluviale, diferite maşm1, locomotive, vagoane, cisterne şi materiale de cale ferată, pentru suma totală de
300 milioane dolari S.U.A. - se vor efectua în părţi egale în decurs
de şase ani, adică pentru suma de câte 50 milioane dolari anual.
Potrivit art. 7 din această convenţie cu privire la executarea art. 11
din Convenţia de Armistiţiu pentru realizarea, din partea ,sovietică, a
operaţiunilor în legătură cu livrările României, guvernul Uniunii Sovietice a înfiinţat la Bucureşti, o Direcţiune pentru livrările din România.
Această instituţie s-a bucurat de toate privilegiile diplomatice, de intangibilitatea bunurilor şi arhivelor. 14
Prin câteva aspecte documentare, prezentarea aplicării Convenţiei de
Armistiţiu în judeţul Satu Mare consitituie un element de interes şi
cunoaştere.

Ca organe de direcţie, informare şi control care şi-.au exercitat atriprivind îndeplinirea Convenţiei erau: prefectul, Biroul de aplicare a Convenţiei de Armistiţiu, Oficiul judeţean al bunurilor inamice,
Comisia de coordonare judeţeană, Oficiul economic judeţean, delegatul
judeţean al Comisariatului General al executării Armistiţiului.
Ca organe de execuţie erau constituite: Comisia judeţeană de colectare, Centrele de exploatare militare, Biroul colectări şi statistică.
Biroul de aplicare a armistiţiului trebuia să aibă în orice moment
·evidenţa de detaliu asu pra planului cu obligaţii, stabilit de către prefect
şi repartiţia pe plăşi şi pe organe colectoare, hotărâtă de către Comisia
de Coordonare judeţeană. Totoda tă trebuia să cunoască situaţia colectărilor şi a livrărilor, fondurile alocate, cheltuielile efectuate, datoriile
restante pe articole ale Convenţiei de armistiţiu, posibilităţile judeţului
pentru toate categoriile de bunuri.
Oficiul judeţean al bunurilor inamice identifica, inventaria, evalua,
-conserva bunurile cetăţenilor prevăzuţi la art. 8 din Convenţie, identifica
:şi ţinea evidenţa intreprinderilor cu capital inamic, ţinea statistica acestor
bunuri pe categorii de cetăţeni şi pe categorii de bunuri.
Comisia de coordonare judeţeană înfiinţată în anul 1945, în baza
Decretului-Lege nr. 637, publicat în 8 august 1945, urmărea repartizarea
sarcinilor pe plăşi şi supraveghea ca organele de colectare să execute
la. timp operaţiunile în contul Convenţiei .
Oficiul economic judeţean, înfiinţat prin Decretul-Lege nr. 403 din
25 ~ai 1945, ca organ de statistică şi documentare asupra situaţiei economice a judeţului, întocmea situaţii statistice reale care stăteau la baza
hotărârii Comisiei de Coordonare.
Delegatul judeţean controla desfăşurarea colectărilor, organele de
statistică care înregistrau datele r eferitoare la colectări destinaţia bunurilor, ritmul şi stadiul de executare a Convenţiei de Armistiţiu.
Comisia judeţeană de colectare, organizată prin Decretul-Lege nr. 404,
publicat în 25 mai 1945, executa sarcinile fixate de către Comisia de
-coordonare judeţeană.
Centrele de exploatare militare vizau executarea de colectări pentru
satisfacerea nevoilor armatei române şi ale armatei sovietice. In cadrul
art. 10 din Convenţia de Armistiţiu, aceste centre executau colectări de
buţiile

14

Ibidem.
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subzistenţă, lemne, furaje, vite, cereale, etc. iar ·în cadrul articolelor 11
şi 12 din Convenţie, executau colectări de cereale, ajutau comisiile militare de colectare cai ş.a. Biroul colectări şi statistică dirija şi controla

ţinând evidenţa operaţiunilor de executat, precum
a posi_bilităţilor teritoriale.
In cadrul fondului arhivistic Prefectura Judeţului Satu Mare, seri'a
Armistiţiul, anii extremi 1944-1949, variate şi importante genuri de
acte: ordine, rapoarte, instrucţiuni, dări de seamă, procese verbare, tabele,
telegrame etc. cuprind date inedite privind repartizările şi colectările
de animale, cereale, alimente necesare pentru întreţinerea armatei sovietice, bunurile trimise în U.R.S.S., măsuri de aplicare a Convenţiei de
Armistiţiu, bunurile ridicate fără forme şi fără plată de către trupele
sovietice din localităţile judeţului Satu Mare, cheltuielile efectuate pentru executarea armistiţiului ş.a . Intr-un proces verbal încheiat în data de
28 septembrie 1945 de către Prefectura Judeţului Satu Mare, se menţiona
necesitatea de a se repartiza pentru cele 8 plăşi din judeţul Satu Mare
(Satu Mare, Ardud, Şomcuta Mare, Copalnic-Mănăştur, Baia Mare, Oaş,
Ugocea, Seini), cotele de animale privind îndeplinirea articolelor 10 şi 11
din Convenţia de Armistiţiu în anul 1945. 15 Comisia 24 Cumpărări Cai
se adresa Biroului Armistiţiu în vederea despăgubirii cetăţenilor în urma
rechiziţionărilor efectuate. 1G In multitudinea de acte privind aprovizionarea trupelor sovietice sunt dispoziţii ale Oficiului Economic Judeţean
de aprovizionare şi Control către preturile plăşilor de a asigura alimentele necesare.17
Situaţiile nominale întocmite privind colectările de bunuri pe localităţi, ca de pildă Crucişor 18 şi pe preturi cu enumerarea localităţilor,
de exemplu, pretura plăşii Oaş 1 ~ redau ritmul colectărilor, formele prin
care s-au reali2at. Intr-o situaţie trimisă Biroului Armistiţiu, din data
de 18 august 1945, referitoare la localitatea Boineşti au fost prezentate
bunurile ridicate fără forme de către trupele sovietice în trecere prin

activitatea pe teren,

şi evidenţa statistică

comună. 20

într-un proces verbal încheiat de către serviciul financiar al Prefecturii Judeţului Satu Mare, în data de 17 iunie 1946, se consemna valoarea cheltuielilor efectuate, prin suma de 14 171 616 lei pentru întreţinerea Subcomisiei Aliate de Control, în trimestrul I 1946.21 Decizia din
20 februarie 1946 se referea la componenţa Biroului administrativ Satu
Mare pentru aplicarea armistiţiului 22 : Cosma Gheorghe, pretor principal,
Cosma Mihai, şef de birou, Mureşan Ioan, subşef, Coman Constanţa, cu
atribuţii privind evidenţa Convenţiei de Armistiţiu. O dare de seamă:
elaborată în luna septembrie 1946 arăta numărul de 90 case din judeţul
Satu Mare şi 75 de case din oraşe, care au fost repartizate pentru desfăşurarea colectărilor de animale, cereale, seminţe oleaginoase .ş.a., în
15
16
11

t8
l9
20

21
22

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

dos. nr. 811/1945, f. 16-17.
do:s. nr. 52/1945, f. r12.
dOIS. nr. 17/1940, f. 90.
dos. nr. 23/ 1945 . f. 47.
dos. nr. 117/1945, f. 94.
Idem, dos. nr. 144/1'945, f. 74.
Idem, dos. nr. 3/1946, f. 12·7.
Idem, dos. nr. 5/1946, f. 32.
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contul articolelor 10 şi 11 din Convenţia de Armistiţiu. Totodată se indica
şi numărul de 346 persoane date în judecată pentru nepredarea cotei
<le lapte, faptă considerată sabotaj.23
Un tabel2 4 întocmit de către Primăria municipiului Satu Mare în
data de 24 februarie 1946 evidenţia imobilele din proprietatea statului
care erau ocupate de către comandamente şi autorităţi sovietice. Cheltuielile pentru executarea Convenţiei de Armistiţiu, acelea privind plata
muncitorilor rechiziţionaţi pentru armata sovietică, pentru amenajarea
poştei militare sovietice, cheltuielile avute în legătură cu. repatrierea
cetăţenilor din Basarabia, consideraţi sovieticil!5 şi situaţiile de cheltuieli
din fonduri proprii şi din fonduri împrumutate necesare pentru întreţinerea trupelor sovietice reflectă eforturile financiare pentru îndeplinirea
Convenţiei de Armistiţiu. într-un raport al Biroului Armistiţiu, din
13 iulie 1946, adresat Comisiei Aliate de Control Satu Mare26 se consemna
refuzul unei unităţi sovietice din Păuleşti de a elibera o dovadă de primire pentru lemnele de foc solicitate. Aspecte ale comportamentului trupelor sovietice sunt menţionate şi într-un proces verbal din 28 mai 1946,
încheiat de către Primăria localităţii Negreşti-Oaş privind distrugerile
cauzate prin păşunat pe o suprafaţă de 64 iugăre de fâneaţă şi de pe
un teren având semănături cu cânepă şi cartofi. 27 Intr-o adresă înaintată
de către Ministerul Afacerilor Interne către Prefectura Judeţului Satu
Mare se solicita completarea unui tabel care trebuia să cuprindă cheltuielile efectuate de către Prefectură, în perioada septembrie 194431 martie 1946, cu trimiterea '.in U.R.S.S. a bunurilor şi animalelor
deţinute de către stat.:?8 Situaţiile colectărilor şi predărilor 2 9 ·defalcate rpe
cele patru trimestre ale anului, situaţia dosarelor judecate privind aşa
nurniţii „sabotori" ai Convenţiei, fişele cuprinzând valoarea proprietăţilor
agricole şi ale clădirilor aparţinând locuitorilor de origine germană, refugiaţi, constituie mărturii de interes istoric în ceea ce priveşte aplicarea
articolelor din C onvenţia de Armistiţiu, în judeţul Satu Mare.
În situaţia politică existentă, în sfera organelor administrative şi
militare, aplicarea Convenţiei de Armistiţiu era receptată ca o cerinţă
internaţională de îndeplinit. Situaţia internaţională a României, remarcă
istoricul Ioan Scurtu „fusese reglementată prin Convenţia de Armistiţiu
din 12 septembrie 1944 care stabilea, în fapt, un r€gim de ocupaţie
sovietică" .30

Prin cercetarea şi reliefarea
-cunoaşterea aplicării Convenţiei

unor clemente documentare s-a urmărit
de Armistiţiu în judeţul Satu Mare pe
temeiul documentelor aflate în fondul arhivistic Prefectura Judeţului
Satu Marc, seria Armistiţiul. Conţinutul inedit al genurilor de acte
23
24

25
26

27

28
29

Idem, dos. nr. 3!J/1946, f. 115.
Idem, dos. nr. 11/ 1•94'6, f. 21.
Idem, dos. nr. 1/ 1948, f. 44.
Idem. dos. nr. 14/1946, f. 88.
Idem, dos. nr. 2!J/ 194Q, f. 17.
Idem, dos. nr. 1•9/ 1946, f. 134.
Idem, dos. nr. 4/1947, f. 40.

30 •

•

Bucureşti,

•

România, Viaţa politică în docu.mente, 1945, coordonator Ioan Scurtu,

Arhivele Statului din România, 1944. p. 29.
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amintesc de executarea, în judeţul Satu Mare, începând din toamna
anului 1944 până în toamna anului 1949, a obligaţiilor stabilite prin articolele „Armistiţiului impus".3 1

KOMITAT SATU MARE UND DIE WAFFENSTILL STANDSKONVENTION, DIE AM 12. SEP TEMBER 1944 IN MOSKAU
ZWISCHEN DIE REGIERUNGEN VON RUMANIEN,
VON U.d.S.S.R., VON GROSSBRITANNIEN UND VON U.S.A.
UNTERGESCHRIEBEN WURDE
(Zusammenfassung}

Die Waffenstillstandskonvention enthielt politlsche, militărische, wirtschaftliclw,
finanzielle, verwaltungsmăssige Artikcl und hat Rumiăn iens Beziehu.ngen mi t den
drei verbundetcn Grossmiich~n und voi· aliem mit der U.d.S.S.H. vorgeschrieben.
In der Wirklichkeit hat Rumănien zu cler sowjetischen Intcressensphtire gehort,
und die Anwcndung der Waffenstillstanclskonvention wurde von der Jnterallilerte
KontroUkom.mission, eigentlich von eincr sowjetischen Kommission durchgefiihrt.
Durch cinige schriitliche Dokumente wurde die Anwcndung der Waffenstillstandskonvention im Komitat Satu Mare prasentiert.
Verschiedenartige Dokumentc : Berichte, Rechenschaften Protokolle, Tabellen.
Tclcgrammc, usw. erwăhnen dJe in den Artikeln 10, 11, tmd 12 der Konvention
vorgeschriebcnen Ab1ie!erungspflichten fllrs Komi~t Satu Mare.
Es wird clie Erfassung der Getreidc, der Tiere. <.Ier Pirodukte der LebenWiittelindustrie, der Betriebstoile, der Holzer usw. ftir die Vcrsorgung der sowjetischen
Truppen angcmerkt.

31

•

•

•

• România,

marele sacrificat al celui de-al doilea război m ondial, coor-

donator Marin Radu Mocanu, voi. I,
1944, p . 9.

Bucureşti,

Arhivele Statului din România.
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