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ULTIMUL VAL (1950‒'56). INUTILA POVARĂ A LINIEI DE 
FORTIFICAȚII CONSTRUITĂ LA GRANIȚA CU 

IUGOSLAVIA (I) 
 
 

Leonard Dorogostaisky* 
 
 
* Asociația "ArheoVest", Timișoara; ldoro1959@gmail.com 
 
 
Abstract. The article aims to present the part of the fortification line built at the western border 
of Romania, mainly on the territory of Timiș County during the conflict between the USSR and 
the so-called popular democracy countries and the "Titoist" Yugoslavia between 1950 and 1953 
by the genius units of the Romanian army with the support of Soviet advisers. 
Using satellite and aerial image analysis techniques, partially confirmed by field research, we 
discovered over 2,000 sites consisting of different types of fortifications: from individual shel-
ters, casemates, bunkers, fortified air defence devices and flamethrowers, positions of the loca-
tion of heavy artillery and trench lines. It is a first general image of the material, financial, lo-
gistical and human effort of probably the last line of fortifications built in post-war Europe. In 
an era of great shortages for Romania of this period and which had to be a strong line of de-
fence against the danger of non-existent fact. Almost 70 years have passed since the beginning 
of this construction and we ask ourselves what is to be done with the remaining remains, is it 
worth inventorying, reusing for other purposes, destroyed or partially preserved to illustrate this 
historical period? 
 
Keywords: Line of fortifications, Cold War, Timiș County, satellite imagery.  
 
În memoria unei părți a familiei mele deportate în Bărăgan, satul Pelicanul, județul 
Călărași: Maria decedată imediat după naștere - 1950, Alexandra, Dumitru și Ioan 
Vladimir GONCIAROV. 
 
 

1. Introducere. De ce ultimul val? 
Acest articol este primul dintr-o serie de articole destinate tratării acestui su-

biect, care își propune mai întâi să descrie contextul izbucnirii conflictului româno-
iugoslav din perioada 1950‒'53 și anume: 
●  Perioada imediat postbelică (1945‒'47). Bulgaria, România, Ungaria, Iugoslavia și 
relația cu URSS. 
●  Începutul războiului rece. 
●  Tratatul de pace de la Paris – prevederi pentru țările în cauză. 
●  Repere ale conflictului cu Iugoslavia titoistă. 
●  Reacția politică a României. 
●  Opțiuni ale beligeranței: atac sau apărare? 
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●  Situația armatelor Iugoslaviei, Ungariei, României și a trupelor URSS din imediata 
vecinătate a zonei de conflict  

În următorul articol vor fi prezentate aspecte legate de reacția militară a Româ-
niei în perioada acutizării conflictului în zona din vecinătatea frontierei de stat în jude-
țul Timiș, concetrându-ne în mod special asupra liniei de fortificații ridicate aici. 

Începând cu epoca bronzului, continuând cu epoca romană și terminând cu 
perioada războiului rece, teritoriul județului Timiș este străbătut, în zona sa de câmpie, 
de mai multe așa numite "valuri de apărare" (Fig.1). 

 
Fig. 1. Hartă a valurilor de pe teritoriul județului Timiș (Google Earth modificat). 

Toate acestea au mari dimensiuni și în bună măsură reflectă efortul depus în 
apărarea acestui teritoriu de-a lungul timpului în fața unor mari amenințări.  

Desigur, fiecare epocă are o tehnică specifică pentru construcția acestor lucrări 
de fortificație, determinată de specificul forțelor atacatoare, de zonele ce trebuie apă-
rate, de configurația terenului, de tehnologia și știința militară a epocii. 

La sfârșitul epocii bronzului, valurile de apărare au lungimi de zeci de kilometri, 
având lățimi de circa 15 m, legând mari așezări fortificate1, constituind adevărate com-
plexe de fortificații, ele fiind în anumite zone chiar dublate în adâncime de alte sisteme 
de fortificații.  

În antichitate, în timpul epocii romane, ele ajung la lungimi de sute de kilo-
metri2 și lățimi de 25‒30 m, au un traseu care urmează în linii mari aceiași direcție 
generală sud–nord, fiind distanțate la circa 6‒20 km.  

                                                      
1 Dorogostaisky, Micle, 2016; Dorogostaisky, Hegyi, 2017; Dorogostaisky, 2018. 
2 Nemeth et alii, 2005. 
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În ambele perioade ele sunt realizate din pământ și lemn având șanțuri în față. 
La sfârșitul epocii bronzului, datorită amplasării șanțurilor din fața valurilor 

la vest de acestea, presupunem că atacul venea din acea direcție, de la vest de Tisa3.  
În cazul epocii romane, valul estic are șanțul la est4, deci presupune un atacator 

estic venit din regiunea Daciei. Valul central are, în zonele cercetate arheologic5, șan-
țurile în diferite zone cu orientări diferite; în opinia mea, el jucând și rolul unui drum 
de legătură, cel puțin între Dunăre (Kuvin, Serbia) și Crișul Negru. Din păcate, cel de 
al treilea val, cel din vestul județului Timiș, presupus roman, nu a fost investigat arheo-
logic, iar imaginile satelitare nu ne oferă indicii asupra prezenței șanțului la vest sau 
est de val.  

În perioada feudală nu întâlnim astfel de fortificații liniare.  
În timpul cercetărilor de suprafață efectuate de echipele ArheoVest în diferite 

zone ale câmpiei în județul Timiș, în perioada 2007‒'19, am întâlnit numeroase lucrări 
de fortificație moderne, cele mai multe acoperite de tufișuri, nefigurând pe hărțile mo-
derne, cu câteva excepții, unele din ele fiind în imediata vecinătate a unor situri arheo-
logice sau chiar în interiorul acestora, fiind chiar câteva cazuri în care au fost constru-
ite buncăre pe tumuli sau pe tell-uri.  

Efectuând o analiză a imaginilor satelitare, a ortofotogramelor a imaginilor 
declasificate ale CIA6, am constatat existența unui număr de peste 2000 de lucrări de 
fortificații pe teritoriul județului Timiș, dispuse pe mai multe aliniamente, care să îl 
apere de un atac din direcțiile sud și vest.  

Au trecut deja 70 de ani de la construcția acestor fortificații (1950‒'53) dar cu 
excepția unor mențiuni în câteva lucrări7 și a unor interviuri radiofonice8, nu am găsit 
mai multe detalii și nici o imagine de ansamblu asupra acestora, iar acest fapt ne-a 
determinat să încercăm să umplem acest gol cu informații fără a avea pretenția unei 
tratări exhaustive a subiectului. 

2. Perioada imediat postbelică (1945‒'47). Bulgaria, România, Ungaria, 
Iugoslavia și relația cu URSS. 
La sfârșitul războiului avem următoarea situație: Bulgaria, România și Ungaria, 

ca membre ale Axei, fac parte din tabăra țărilor învinse, iar Iugoslavia din tabăra celor 
învingătoare.  

În toate cele patru țări se vor instala partide comuniste la putere, în primele trei 
cu sprijin nemijlocit sovietic. 

Dintre cele trei țări, Bulgaria are o situație mai bună, atât pe de o parte prin ne-
participarea trupelor sale la războiul antisovietic9, prin pagubele limitate din timpul 

                                                      
3 Dorogostaisky, 2018. Fig. 3, p. 653; Fig. 4, p. 656. 
4 Micle et alii, 2016, p. 22-23.  
5 Drașovean et alii, 2004; Bozu, Bozu, 2010. 
6 http://earthexplorer.usgs.gov/ (1.09.2017). Entity ID: DS1103-2139DA079_d. 
7 De exemplu, Chirițoiu, 2005.  
8 De exemplu, Lambru, 2013; Popescu 2019a; Popescu, 2019b; Silivestru, 1998. 
9 Războiul declarat contra Bulgariei de către URSS în 5 septembrie 1944 și încheiat fără lupte 
după trei zile. 



 

690 

războiului datorate bombardamentelor aliate, prin participarea alături de aliați cu efec-
tivele a trei armate la războiul antifascist (septembrie 1944 – mai 1945) și datorită miș-
cării de partizani Frontul Patriei, conduse de partidul comunist bulgar, activă din august 
1942, în zonele de sud și vest ale țării, contra armatei germane. Frontul Patriei a consti-
tuit o mișcare largă, ceea ce a condus la un suport popular pentru partidul comunist, 
cât și la o întărire a acestuia în condiții de luptă în cadrul războiului de partizani. Pe 
de altă parte, Bulgaria participă la războiul împotriva Iugoslaviei și cel contra Greciei, 
fiind răsplătită de Germania cu teritorii ale acestora. 

România participând la războiul antisovietic a suferit pierderi militare și umane 
mult mai mari. Războiul pe teritoriul României în 1944, atât împotriva forțelor sovie-
tice, cât și a celor maghiare și germane după 23 August, prin luptele terestre, a afectat 
grav circa 30% din teritoriul țării. Bombardamentele aliate, în special în zona petroli-
feră Ploiești, dar și a marilor orașe București, Timișoara10, au provocat pagube impor-
tante. Pe de altă parte, partidul comunist român, cu cei circa 1000 de membri, era cel 
mai slab și cel mai dependent de URSS dintre partidele din regiune. România, deși per-
mite trupelor germane cantonate pe teritoriul ei să atace în regiunea Banatului Iugos-
lavia, nu participă direct la război și nu are revendicări teritoriale și nici nu ocupă teri-
torii iugoslave, Banatul sârbesc fiind sub administrație directă germană.  

Ungaria este țara care, raportat la teritoriu și populație, a suferit cele mai mari 
pierderi materiale și umane. Unele sunt datorate direct luptelor, atât în cazul Iugoslaviei 
în 1940, cât și pe frontul de est sau pe teritoriul României și Ungariei începând cu au-
gust 1944 și până la sfârșitul războiului. Pierderile umane sunt datorate și unor politici, 
cea antisemită în timpul războiului (cca. 600000), antiromă (cca. 28000), antisârbească 
(cca. 4000), schimburile de populație cu Slovacia sau pierderea unor noi teritorii (Trans-
carpatia). Budapesta este în bună măsură distrusă în timpul asediului.  

Iugoslavia atacată în 1940 suferă pierderi deasemeni foarte importante în urma 
războiului pe propriul teritoriu în conflict cu armatele germane, italiene, maghiare și 
bulgare. Urmează un crâncen război de partizani, concomitent cu un război civil în 
care au loc importante masacre ale populației civile. Acest război afectează grav infra-
structura țării. Forțele de partizani sunt în mare măsură conduse de partidul comunist 
iugoslav în frunte cu Iosif Broz TITO.  

Începând cu sfârșitul anului 1944 numărul acestor forțe crește și participă direct, 
alături de armata sovetică, la campania antifascistă. Datorită experienței în luptă, a nu-
mărului de participanți și fiind considerată o aliată de nădejde, începând cu 1945, Ar-
mata Națională de Eliberare a Iugoslaviei începe să fie instruită și echipată și cu mate-
rial militar sovietic. Al doilea război mondial se încheie pe teritoriul iugoslav doar în 25 
mai 1945. Pierderile umane ale Iugoslaviei se ridică la circa un milion de persoane, 
raportat la o populație de circa 15 milioane. 

În perioadă 1945‒'47, relația acestor țări cu URSS a fost în general sub semnul 
înțelegerii dintre Stalin și Churchill privind împărțirea sferelor de influență postbelice 
din estul Europei11, celebrele procente stabilite în octombrie 1944 la Moscova: 

                                                      
10 Gomboș, 2006, p. 111-130.  
11 Constantiniu, Pop, p. 56, Nota 31. 
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România 90%, Bulgaria și Ungaria 80% în favoarea URSS, Iugoslavia 50–50%12 și 
Grecia 90% pentru Marea Britanie, dar și a prezenței armatelor sovietice pe teritoriul 
acestor țări (cu excepția Greciei).  

Prima țară în care comuniștii se impun la putere, după o scurtă tranziție demo-
cratică, este Iugoslavia, la sfârșitul lui 1945, în urma unei victorii zdrobitoare în ale-
geri. Urmează Bulgaria în 1946, România în 1947 și Ungaria în 1948, regimurile în 
ultimele două țări fiind practic impuse de sovietici. În aprilie 1945, Stalin declara, în 
fața delegației iugoslave conduse de I. B. Tito: “Acest război nu este ca acelea din tre-
cut. Oricine ocupă un teritoriu impune și propriul lui sistem social”13. 

Dacă la 1 noiembrie 1945 trupele sovietice14 ocupă în întregime România 
(500000 soldați), Bulgaria (130000 soldați) și Ungaria (500000 soldați), nu același 
lucru se întâmplă cu Iugoslavia, a cărei armată număra la sfârșitul războiului un număr 
de circa 800000 de combatanți, pe măsura demobilizării trupelor, ca urmare a sfârși-
tului războiului, aceste cifre pentru trupele sovietice ajung la sfârșitul anului 1946 în 
România (240000 soldați), Bulgaria (126000 soldați)15 și Ungaria (55000 soldați)16. 

URSS, ieșită din război cu pierderi mane și materiale uriașe, se mulțumește să 
controleze și să transforme țările ocupate în aliați fideli, ceea ce necesită timp și efort.  

Cel de al doilea război mondial a dus la epuizarea combatanților, cu excepția 
SUA, care este posesoarea bombei atomice și a celei mai mari și puternice economii 
mondiale, iar perspectivele unui nou război par îndepărtate, pentru început. 

3. Începutul războiului rece17 
Deși rădăcinile războiului dintre sistemele capitalist și cel comunist putem spu-

ne că se manifestă o dată cu revoluția din octombrie 191718 și instaurarea puterii sovie-
telor în Rusia, în accepțiunea largă el debutează cu discursul de la Westminster College 
(Fulton, Missouri, 5 martie 1946) al lui Wiston CHURCHILL, care semnalează insta-
larea de către URSS a unei cortine de fier în inima Europei, continuată cu prezenta-
rea doctrinei Truman19. Începutul războiului rece e marcat de mai multe faze: “Planul 
Marshall, formarea NATO și a pactului de la Varșovia (1949-1955), războiul din Co-
reea (1950-1953), moartea lui Stalin(1953), Conferința de la Geneva(1955), …”20. 

Stalin, prin intermediul raportului redactat de către Andrei Aleksandrovici 
JDANOV la înființarea Cominformului (1947‒'56) în septembrie 1947, a emis o decla- 

                                                      
12 În cazul Iugoslaviei comuniștii iugoslavi au impus 100% în favoarea URSS ceea ce a generat 
teama lui Stalin că va pierde teren în fața Aliaților prin nerespectarea înțelegerii. 
13 Djilas, 1962 (1990), p. 112-113; Chirițoiu, 2018, p. 183. 
14 Verona, 1992, p. 49, Table 2. 
15 Scădere minimă provocată probabil și de izbucnirea războiului civil din Grecia cât și de apro-
pierea de strâmtori, locație strategică. 
16 În Austria, în zona de control sovietică, sunt prezenți alți 65000 soldați sovietici. Verona, 1992, 
p. 49, Table 2. 
17 Chirițoiu, 2018, p. 350-352. 
18 Fontaine, 1992, vol. 1, p. 8. 
19 Discursul lui Truman în fața Congresului SUA din 12 martie 1947. 
20 Chirițoiu, 2018, p. 352. 
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rație oficială de război rece Occidentului21. 
Vestul e îngrijorat de prezența unui mare număr de soldați sovietici în zonele 

ocupate la sfârșitul războiului (de 2,3 ori mai mare decât a forțelor aliate combinate 
USA, UK și Franța)22, dar și de gradul de înarmare convențională și aeriană a acestora. 
Al doilea motiv de îngrijorare îl constituie tendințele de expansiune a sistemului comu-
nist la nivel mondial.  

După o perioadă de început, când Stalin era interesat în timpul războiului de 
ajutorul militar al aliaților și de conservarea a ceea ce obținuse la Ialta și Postdam la 
sfârșitul acestuia, fiind extrem de precaut să nu încalce angajamentele luate în fața ali-
aților, după succesele obținute în preluarea controlului în țările ocupate, este preocupat 
de sporirea capacității lor militare în vederea unui conflict deschis, din punctul său de 
vedere, inevitabil cu SUA și aliații săi. Stalin la rândul său e îngrijorat de puterea eco-
nomică a Vestului și recurge la înființarea CAER în 1949 pentru încercarea de contra-
carare a Planului Marshall. 

“Iminența războiului între statele occidentale, ireconciliabilitatea cu natura 
politico-economică și cu obiectivele acestora, precum și manifestarea belicoasă a 
polarității URSS – Occident au marcat politica externă sovietică în timpul lui Stalin”23. 

4. Tratatul de pace de la Paris24 – prevederi pentru țările în cauză. 
Tratatul de pace de la Paris, din 10 februarie 1947, dintre Puterile Aliate (în 

principal URSS, SUA, Marea Britanie, Franța și Republica Federativă Populară Iugos-
lavia) și Italia, România, Bulgaria, Ungaria și Finlanda, stabilește clauze care defineau 
despăgubirile de război, efectivele și dotările armatelor țărilor învinse, drepturile mino-
rităților și modificări teritoriale. 

Iugoslavia beneficia de despăgubiri de război din partea Italiei în valoare de 
125 milioane $, a Ungariei de 50 milioane $, a Bulgariei de 25 milioane $, deci un to-
tal de încasat de 200 de milioane de $.25  

Important, din punctul nostru de vedere, era că în perioada supusă studiului 
nostru asupra Iugoslaviei nu exista o povară a plăților despăgubirilor de război, spre 
deosebire de România26 și Ungaria, care erau datoare cu câte 300 milioane $, iar Bul-
garia cu 60 milioane $. 

În 1947, prin înțelegerea de prietenie de la Bled (Slovenia), Iugoslavia absol-
vă Bulgaria de plata acestor datorii, deasemeni, până în 1954, se semnează o înțele- 

                                                      
21 Instituție înființată la sugestia lui Tito (!), care își propunea crearea unui organ consultativ al 
mișcării comuniste internaționale. Osterman, 1999, p. 429-433. Ședința specială a Politbiro din 
14 Martie 1948 asupra războiului rece. 
22 Verona, 1992, p. 49-50. 
23 Herța, 2016, p. 17-18. 
24 http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/2.html (25.10.2020). 
25 Din partea Germaniei. 
26 timp de 8 ani, începută în 1944 către URSS: grâu, petrol, cherestea, nave fluviale și maritime, 
produse industriale. Se reduce ce a rămas în iunie 1948 cu 50%, probabil prin cedarea Insulei 
Șerpilor. Opriș, 2019, p. 24-25. În 1948, România aloca 15% din venitul său anual pentru plata 
datoriei către URSS. Herța, 2016, p. 123. 
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gere având ca subiect datoriile cu Italia și în 1956 cu Ungaria. 
În Tabelul 1 vă prezentăm prevederile tratatelor de pace cu Bulgaria, România 

și Ungaria cu privire la aspectele privind clauze militare terestre, navale și aeriene pri-
vind efectivele și tehnica de luptă: 

Țara 
Armată 
terestră 

Forțe 
antiaeriene 

Forțe navale Forțe aeriene 

Bulgaria 55000 1800 3500 / 7250 t 
5.200 / 90 avioane / 

maxim 70 de vânătoare 

România 120000 5000 5000 / 15000 t 
8.000 / 150 avioane / 

maxim 100 de vânătoare 

Ungaria 65000 
Incluse în 

cele terestre 
Incluse în cele 

terestre 
5.000 / 90 avioane / 

maxim 70 de vânătoare 

Tabel 1. Efectivele armate conform prevederilor tratatului de pace de la Paris. 

Toate fortificațiile de la granițele Iugoslavia - Italia trebuie distruse, fabricile 
de armament de pe teritoriile celor trei țări trebuie închise, este interzisă posesia unor 
avioane de bombardament. 

În plus, aceste țări trebuie să plătească Germaniei armamentul cumpărat de la 
acesta în timpul războiului, în cazul României, de exemplu, nu au fost luate în consi-
derare valoarea petrolului și derivatelor acestuia livrate Germaniei ca și contrapartidă, 
scopul fiind ca Germania să aibă încă o sursă din care să poată plăti datoriile de răz-
boi către Aliați. 

În această perioadă armata iugoslavă este net superioară armatelor țărilor veci-
ne, atât ca efective, echipare cu tehnică de luptă, pregătire militară (se execută mari apli-
cații) și experiență de luptă. 

5. Repere ale conflictului cu Iugoslavia titoistă 
Florin CONSTANTINIU și Adrian POP redau, în cartea lor Schisma roșie, 

cele patru surse de tensiune în relațiile dintre Iugoslavia și URSS, sau mai precis între 
Tito și Stalin, cei doi conducători totalitari comuniști: 
●  “revendicările teritoriale față de Italia 
●  federația iugoslavo – bulgară 
●  controlul iugoslav asupra Albaniei 
●  sprijinul acordat comuniștilor greci. 

Toate aceste probleme se puteau răsfrânge asupra relațiilor Uniunii Sovietice 
cu anglo-americanii, și Stalin nu voia ca ambițiile unui satelit, fie el și exemplar, să 
perturbe în vreun fel marea politică a Kremlinului”27. 

Revendicările priveau orașul Triest, una din cele trei căi strategice de pătrun-
dere în Balcani, alături de valea Vardarului din Grecia și respectiv zona strâmtorilor 
din Turcia. Stalin realiza, fără îndoială, că anglo-americanii vor interveni militar cu 
toate resursele pentru a asigura controlul acestora. 

Dar principala sursă de tensiune era că Iugoslavia nu se supunea controlului 

                                                      
27 Constantiniu, Pop, 2007, p. 28. 
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URSS nici în alte domenii, nu numai cel al relațiilor externe, lucru inacceptabil pen-
tru Stalin, care dorea un control absolut. URSS era un stat totalitar, iar Iugoslavia ace-
lei perioade era, la rândul ei, tot un stat totalitar, dar de o mai mică anvergură.  

Conflictul Stalin - Tito, fără îndoială, nu a fost unul pe baze ideologice. 
La începutul anului 1948, Secția de Politică Externă a CC al PCUS face o ana-

liză critică cu privire la activitatea partidelor comuniste din țările de așa zisă "demo-
crație populară", în cazul Partidului Comunist Iugoslav28 reieșind, în principal, dis-
prețul total pentru teoria marxistă și ignorarea URSS ca forță hotărîtoare a lagărului 
"democrației și păcii".  

Stalin miza, ca urmare a criticilor, să genereze o criză în conducerea PC Iugos-
lav, Tito să fie înlăturat și înlocuit cu prostaliniști Sreten ŽUJOVIĆ și Andrija HEB-
RANG. Tito29 a dejucat acest plan prin arestarea celor doi. Stalin a cerut ca la anche-
tarea celor doi să participe consilierii sovietici ai URSS în Iugoslavia, dar a fost refu-
zat de Tito. Stalin30 a hotărât să pună în discuție poziția Iugoslaviei la a doua consfă-
tuire a Cominformului de la București (19‒23 iunie 1948), care s-a încheiat cu rezo-
luția “Despre situația din Partidul Comunist din Iugoslavia care condamna în unani-
mitate politica greșită a acestuia”31.  

“Uite, mișc degetul mic și Tito nu va mai fi. Va cădea” i-a spus Stalin lui Hruș-
ciov32. Tito însă a luat urgent măsuri și a arestat circa 16500 așa zis cominformiși 
iugoslavi33, pe care i-a internat în lagărele de pe insulele Goli Otok și Grigur, așa cum 
Stalin își trimitea adversarii politici în Gulag. 

Propaganda contra Iugoslaviei s-a accentuat prin articolul apărut în cotidianul 
Pravda (8.09.1948), dar apogeul ei a fost atins la consfătuirea Cominformului (16‒19 
noiembrie 1949) de la București, la care Gheorghe GHIORGHIU-DEJ a prezentat ra-
portul “Partidul Comunist din Iugoslavia, în mâna unor asasini și spioni”34. 

Dar măsurile luate au fost dublate de o blocadă economică, toate tratatele de 
alianță, cooperare și asistență mutuală au fost denunțate35, s-au întrerupt legăturile fero-
viare, s-au întrerupt schimburile economice, au avut loc șicane diplomatice, au fost 
infiltrați spioni, au avut loc numeroase incidente de frontieră36. 

În paralel, Stalin s-a confruntat cu criza Berlinului. Reacția aliaților în aceas-
tă criză l-a pus pe gânduri. URSS nu deținea încă o forță nucleară și nu era capabilă de 

                                                      
28 Constantiniu, Pop, 2007, p. 33. 
29 În perioada interbelică, ca și activist al Cominternului, el trăise pe viu perioada Marii Epurări 
staliniste. El revine în URSS de abia în iunie 1956. 
30 După propriile mărturisiri, Molotov a jucat un rol decisiv în ruperea relațiilor cu iugoslavii. 
Ciuev, Molotov, 2017. 
31 Biroul Informativ, 1948. 
32 Hrușciov, 1956; https://www.marxists.org/archive/khrushchev/1956/02/24.htm (25.10.2020). 
33 Despre soarta comunității românești din Iugoslavia, vezi la Brezianu, Zbuchea, 1997. 
34 Herța, 2016, p. 163. Asupra pregătirii acestui raport, vezi Chirițoiu, 2018, p. 65. 
35 Daune directe provocate Iugoslaviei de 429 mil. $, plus cheltuieli suplimentare, în perioada 
1948‒'52, peste bugetul militar normal de 1408 mil. $. Kardelj, 1980. 
36 MFA YU, 1951. 
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o ripostă adecvată în ciuda superiorității în efective și tancuri37. 
Pentru a accentua controlul asupra țărilor de democrație proletară, Stalin a 

profitat de acest conflict și a declanșat un adevărat proces de epurare în cadrul con-
ducerii partidelor comuniste din aceste țări, soldat cu execuții, condamnări la închi-
soare și în cel mai fericit caz excluderi din partid, asigurându-și colaboratori care să 
nu crâcnească în fața deciziilor sale. 

Pentru a rezolva criza Iugoslavă, Stalin avea trei soluții, din punctul lui de ve-
dere: înlocuirea lui Tito printr-o mișcare politică internă, soluție contracarată de Tito, 
prin atentat la viața lui Tito, au existat de-a lungul vieții sale un număr de 22 de ten-
tative nereușite38 sau prin intervenție armată - război39. 

6. Reacția politică a României 
Am văzut cum Partidul Muncitoresc (Comunist) Român, cel cu cea mai mică 

susținere populară, total dependent de Stalin, se aliniază40 imediat războiului de pro-
pagandă pe toate canalele: posturi de radio, tipărire și difuzare de materiale de presă. 

Relația României, de-a lungul timpului, cu Iugoslavia nu a condus la conflicte 
grave, negocierile și tratatele de pace în legătură cu trasarea frontierelor pe baze etnice 
după sfârșitul primului război mondial au estompat disputele teritoriale. Problema de 
dis-pută între cele două țări era regiunea Banatului. Aceasta era locuită și de popula-
ție românească și sârbească, dar și de cea germană, maghiară, precum și de alte 9 națio-
ționalități . Primul ministru al României, Ion I. C. BRĂTIANU, negociase intrarea ță-
rii în primul război mondial punând printre condiții Antantei și alipirea regiunii Banat 
în integralitatea ei, adică până la Dunăre, Tisa și Mureș. 

 După încheierea primului război mondial, Iugoslavia a solicitat la rândul ei 
înglobarea acestei regiuni, pe lângă populația slavă din regiune41, interesul major era 
constituit de industria metalurgică de aici, Reșița42, prin uzinele sale siderurgice și 
mecanice, era singurul furnizor în regiune de locomotive cu aburi și armament greu. 
Timișoara, la rândul ei, ca și întrega regiune, era puternic industrializată. 

În timpul celui de al doilea război mondial circa 2000 de sârbi din Banatul 
românesc43 trec granița în Iugoslavia și se înrolează în rândul partizanilor, cum la rân-
dul lor români din Banatul iugoslav44 se înrolează voluntari în armata română pentru 
a participa la eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de nord.  

Pe de altă parte, populația slavă din Banatul românesc nu privește cu ochi buni 
participarea României la războiul contra URSS și evită încorporările sau dezertează. 

                                                      
37 Prima detonare experimentală a unei bombe atomice sovietice a avut loc la Semipalatinsk 
la 29 August 1949. 
38 Sudoplatov et alii, 1996, p. 344-349. 
39 Constantiniu, Pop, 2007, p. 42. 
40 Herța, 2016, p. 163-164. 
41 Procente hartă etnică 1941, http://historymaps.ro/wp-content/plugins/wp-imagezoom/zoom. 
php?id=Yf8U2 (25.10.2020). 
42 Asupra comerțului Reșiței cu Iugoslavia interbelică, vezi Rămneanțu, 2006, p. 228-229. 
43 Baiski, 2017, p. 93. 
44 Baiski, 2017, p. 237. 
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Aceste fapte duc la conflicte cu jandarmii români. România, deși a întors armele la 23 
august 1944, este privită încă ca un stat fascist45. 

 La sfârșitul celui de al doilea război mondial, în entuziasmul victoriei, se rei-
terează cererile de anexare a Banatului la Iugoslavia dar Stalin refuză46.  

Această cerere a constituit, pentru mult timp, un argument pentru statul comu-
nist român pentru a condamna așa ziși agenți titoiști, al căror scop era anexarea impe-
rialistă a Banatului românesc, conform actului de acuzare de la procesul din 1‒3 au-
gust 1950 al grupului de spioni și trădători în serviciul spionajului clicii fasciste a lui 
Tito47. 

Populația slavă din Banat are, în general, o atitudine pro-iugoslavă și admira-
tivă la adresa lui Tito48. 

Primele măsuri cu caracter militar luate sunt stabilirea unei zone de siguranță, 
pe o distanță de 7 km de la frontieră, în care forțele grănicerești au un control aproape 
absolut, urmate de Decretul nr. 992 din 28 mai 1948, care mărește durata stagiului 
militar obligatoriu la 2 ani, urmate de trecerea în proprietatea Ministerului Apărării 
Naționale (M.Ap.N.) a mari suprafețe de teren agricol de la granița cu Iugoslavia în 
vederea amenajărilor genistice necesare contracarării unui atac din partea acestui stat.  

Prin decretul nr. 221 din 30 august 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Române a fost creată Direcţia Generală a Securității Poporului 
(DGSP) – Securitatea, supranumită “braţul înarmat al partidului”, iar în 7 februarie 1949 
se înființează trupele de securitate, având ca misiune și combaterea titoismului, ele ur-
mând să controleze și fâșia de teren aflată între km 7 și 27 al frontierei cu Iugoslavia. 

Cu această ocazie sunt arestați, judecați și condamnați la muncă ‒ construcția 
Canalului Dunăre‒Marea Neagră ‒ o serie de titoiști. 

Chiar dacă liderii comuniștilor români urmau orbește directivele lui Stalin, 
ei erau totodată practicanții a ceea ce Zbigniew Kazimierz BRZEZINSKI numește 
reacție anticipată49, adică acțiuni pe care Stalin și le-ar fi dorit în opinia lor. 

La 1 octombrie 1949, guvernul român denunță tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală cu Iugoslavia, semnat la 19 decembrie 1947. 

În 1950, legea care stabilea noi măsuri de apărare civilă50 era justificată prin 
primejdia unui nou război declanșat de imperialiști și titoiști. 

În 1950 se concepe planul de evacuare a zonei de frontieră cu Iugoslavia51.  
Apare un Decret privind noi reglementări privind serviciul militar52, în ianu-

arie 1951, ca urmare a unor dezertări și treceri a frontierei în Iugoslavia. 
În martie 1951, un alt Decret al Consiliul Naționalităților, care are ca sar- 

                                                      
45 Chiper et alii, 2017, p. 8-9; Milin, 2003. 
46 Constantiniu, Pop, 2007, p. 27.  
47 Chiper et alii, 2017, p. 50-53. 
48 Milin, 2003. 
49 Herța, 2016, p. 119; Brzezinski, 1960. 
50 Legea nr. 214/1950. 
51 DGSP 14 noiembrie 1950 versiune definitivă. 
52 Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951. 
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cină, printre altele, de a demasca și ostraciza titoiști ai forțelor de securitate române53. 
Urmează apoi o măsură îndreptată asupra unui număr de circa 42000 de locui-

tori ai acestei zone de frontieră compuși din: chiaburi (19034), basarbeni (8477), aro-
mâni (3557), colaboratori ai armatei germane în timpul războiului (2344), cetățeni 
străini (1330), persoane ale căror rude fugiseră în străinătate (1218), titoiști (1054), 
dușmani ai poporului (731), cei care ajutaseră rezistența anticomunistă (367), crimi-
nali deținuți (341), foști moșieri (162); deportartea acestora în Bărăgan, cu domiciliu 
forțat, în noaptea de 18/19 iunie 1951.  

În 1952, cu ocazia Raportului asupra situației și evenimentelor politico-econo-
mice din Iugoslavia54, printre alte acuzații la adresa conducerii iugoslave se mențio-
nează: injectarea antisovietismului în mase și a unei psihoze de război, militarizarea 
economiei și pregătirea unei iminente agresiuni împotriva țărilor de democrație popu-
lară. 

La moartea lui Stalin (5 martie 1953), în România se instituie starea de asediu 
în regiunea de frontieră cu Iugoslavia. Sunt formate sute de patrule de securitate și mi-
liție. Se interzic întrunirile mai mari de patru persoane. Au loc arestări ale persoanelor 
bănuite de titoism și judecate în urgență și suferind grele condamnări unele chiar la 
moarte în cazul trecerilor de frontieră. 

În cadrul ședinței Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Munci-
toresc Român din 10 aprilie 1953, la punctul 3, s-au discutat despre Măsuri cu pri-
vire la granița cu Iugoslavia55 - pe scurt, control , analiză, întărire.  

Moartea lui Stalin nu produsese schimbări în politica PMR vis a vis de acest 
subiect inițial. 

În anul 1953, după moartea lui Stalin, la Editura politică din București apare un 
volum intitulat Clica fascistă a lui Tito – dușman de moarte al păcii, democrației și 
socialismului cuprinzând un mare număr de articole apărute în presa RPR în perioada 
1948‒'53. Tot în această perioadă sunt publicate mai multe volume pe aceiași temă, 
toate având un tiraj impresionant. 

În vara lui 1953, între 8 și 13 iulie, au loc convorbirile dintre delegația sovietică 
și cea română. Molotov le-a spus comuniștilor români,“Voi vă simțiți siguri sub aripa 
Uniunii Sovietice ... Fără sprijinul nostru nu v-ați menține nici două săptămâni”56, iar 
în ședința din 13 iulie Hrușciov i-a avertizat și el “Nu considerați presiunile consili-
erilor sovietici ca obligatorii. Cheltuielile pentru apărare constituie o apăsare serioasă 
pentru economia națională” ... “Veți reduce efectivele Ministerului Securității Sta-
tului și ale Ministerului de Interne și se vor reduce și lagărele”57.  

Ca urmare se elaborează o Hotărâre a CC al PMR, Circulara nr. 62/1953, cu 
privire la relațiile între România și Iugoslavia ca urmare a noi politici de apropiere, iar 
în septembrie 1953, la Vršac, se semnează un acord privind cercetarea și rezolvarea 

                                                      
53 Decretul nr. 31 din 1 martie 1951. 
54 Arhiva Afacerilor Externe, fond Iugoslavia, dosar 873/1953 f. 1-26. 
55 Arhiva CC al PCR, fond Biroul Politic, dosar 198, f.4-5. 
56 Arhiva CC al PCR, fond Materiale Documentare, dosar 7, f 3. 
57 Arhiva CC al PCR, fond Materiale Documentare, dosar 7, f 38 și 41. 
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incidentelor de frontieră de către o Comisie mixtă româno-iugoslavă. 
În noiembrie același an încep discuțiile privind restituirea reciprocă a avioa-

nelor (4xRO și 2xYU), care au trecut granița clandestin pe timpul crizei. 
Anul 1954 este cel al restabilirii relațiilor la nivel de ambasadă. 
În vara anului 1954, prezidiul MAN reia practica de respingere a grațierilor 

aplicată anterior în perioada 1948‒'52, în cazul infracțiunilor corelate cu titoismul. 
Urmare a Conferinței de la Geneva din iulie 1955, cu scopul de a detensiona 

Războiul Rece, România adoptă, la sfârșitul anului 1955, primele grațieri și pentru tito-
iști, ultimele fiind acordate la mijlocul anului 1956. 

Ca urmare poate și a acceptării României în ONU, printr-o hotărâre de guvern, 
la 7 decembrie 1955 se pune punct deportărilor și se permite plecarea din zonă. Cei 
mai mulți deportați s-au întors în Banat în cursul anului 1956. 

În perioada 1951‒'56, cât a durat domiciliul forțat în Bărăgan, au murit peste 
1700 de oameni, dintre care 174 de copii. 

Anul 1956 e marcat de vizita lui Tito în România (23-26 iunie) și de discursul 
ținut de acesta și de Ghiorghiu-Dej în fața a 200000 de participanți, care astfel au adus 
un omagiu acordurilor sovieto-iugoslave încheiate la Moscova58. Cu ocazia acestei 
întâlniri, Gh. Ghiorghiu-Dej propune construirea unei hidrocentrale în comun cu Iugos-
lavia la Porțile de Fier. 

La acest miting Tito spunea: “metodele monstruoase ale unui singur om (i.e. 
Stalin -n.n.) au dus la înrăutățirea relațiilor cu Iugoslavia”59.  

7. Opțiuni ale beligeranței atac sau apărare? 
La doar cinci ani după încheierea celui de al doilea război mondial, în opinia 

noastră, nici una din cele cinci țări nu își dorea un nou război, toate au suferit mari pier-
deri materiale și umane, iar cicatricile războiului erau departe de a fi închise.  

Țările est-europene suferă și importante transformări politice și economice du-
reroase în această perioadă, în cele mai multe cazuri fără suport popular, ajungându-
se chiar la un anumit nivel de rezistență armată în cazul României60 sau Iugoslaviei61, 
care pun serioase probleme de securitate.  

Generalul Béla KIRÁLY62 susține că, în ipoteza că dacă SUA nu ar fi inter-
venit în 1950 în războiul din Corea, “agresiunea împotriva Iugoslaviei ar fi fost declan-
șată cu siguranță în toamna anului 1950 sau primăvara lui 1951”63. 

În amintirile sale, generalul scrie că “forțele militare române dispuse în Banat 
și Oltenia trebuiau să asigure flancul stâng al armatei sovietice, care avea misiunea 
să atace Iugoslavia pe direcția principală Debrețin‒Belgrad. Flancul drept al ofensivei 
trebuia să fie asigurat de forțele militare ungare, cu direcția principală Budapesta – 
Zagreb ‒ Liubljana. În flancul de sud trebuia să acționeze armata bulgară pe direcțiile 

                                                      
58 Miciunovich, 1979, p. 61-80. 
59 Arhiva CC al PCR fond Materiale documentare, dosar 256/1956, f. 1-3. 
60 Ionițoiu, 1992.  
61 Rebeliunea de la Cazin, Glenny, 2012, p. 545. 
62 Fost comandant al infanteriei Armatei Populare Ungare în perioada 1949‒'51. 
63 Király, 1982, p. 284-285. 
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Plevna ‒ Belgrad și Sofia ‒ Skopje”64. 
Pentru ca agresiunea asupra Iugoslaviei să aibă loc, în perioada cuprinsă între 

toamna anului 1950 sau primăvara lui 1951, trebuie îndeplinite câteva condiții preli-
minare pentru armatele Bulgariei, României, Ungariei și URSS: 
●  să aibă loc cel puțin o întâlnire a conducătorilor politici a celor patru țări implicate 
în care să se discute proporția participării și condițiile privind ocuparea Iugoslaviei, 
necesare ținând cont de natura geografiei țării și a experienței armatei sale în luptele 
de partizani dobândite în al doilea război mondial. 
●  înființarea unui comandament, cu siguranță condus de sovietici, care să sincronizeze 
armatele celor patru țări și sub egida căruia să se elaboreze planurile de detaliu ale in-
vaziei, a necesarului de forțe: număr de efective, armament, pregătire și a unor măsuri 
de mărire, completare a acestora în timp util. 
●  asigurarea bugetului unei astfel de operațiuni și a logisticii necesare. 

În perioada 1948‒'49 este puțin probabil ca soluția militară să fi fost luată se-
rios în considerare datorită încrederii lui Stalin că celelalte două soluții, cea politică 
și cea criminală, sunt mult mai ușor de aplicat și au un preț infinit mai mic politic și 
economic. 

Pe de altă parte, să nu uităm că URSS era o putere globală, cu interese impor-
tante și în alte regiuni, chiar din Europa, iar din punct de vedere strategic interesul ma-
jor rezidă în zona Germaniei și a Poloniei, țări situate pe culoarul câmpiei nordice, cu 
populații în mare măsură cel puțin lipsite de simpatie pentru URSS și a Cehoslovaciei, 
importantă prin industria sa și bogățiile sale minerale, așa că eforturile politice de con-
trol, cele economice de refacere și cele de înarmare vor fi concentrate la început pe 
aceste țări. Stalin e foarte atent la aceste aspecte. Acest lucru reiese din minutele întâl-
nirilor sale cu conducătorii din regimurile comuniste ale acelei perioade65. 

Până în 1951 nu are loc o astfel de întâlnire. Chiar și atunci nu este vorba, în 
mod specific, despre o agresiune asupra Iugoslaviei. La Moscova, în cadrul conferinței 
cu liderii țărilor satelite din 9‒12 ianuarie, Stalin face o analiza greșită a situației inter-
naționale pornind de la un moment conjunctural: “SUA nu numai că nu sunt gata să 
pornească al treilea război mondial, dar nu sunt în stare să facă față nici unui război 
mic cum este cel din Corea”66. 

Această afirmație conține o schimbare de atitudine a lui Stalin; dacă până în 
acest moment se temuse de o posibilă puternică ripostă a SUA în cazul depășirii înțe-
legerilor de la sfârșitul războiului și a tratatelor de pace, de acestă dată întrevede posi-
bilitatea de a beneficia în viitor de noi oportunități în extinderea ideologiei comuniste 
și a puterii sovietice în lume.  

Stalin propune apoi: “Nu este normal ca voi să aveți armata slabă. Această 
situație trebuie lichidată. Trebuie să creați în doi-trei ani în țările de democrație popu-
lară, armate moderne și puternice, care la sfârșitul perioadei de trei ani să fie com- 

                                                      
64 Chirițoiu, 2018, p. 135. 
65 Osterman, 1999. 
66 Osterman, 1999, p. 493. 
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plet gata de luptă”67. 
Pe timp de război efectivele vor fi următoarele: România 700000, Bulgaria 

350000 și Ungaria 350000 de militari68. 
“I. V. Stalin a expus esenţialul relativ la obligaţiile militare de viitor ale sta-

telor participante: 
„… Atrag atenţia că cei 2-3 ani pe care îi avem înaintea noastră sunt un răgaz 

nu pentru a munci, ci pentru a ne înarma şi a ne înarma bine. De ce este nevoie de 
aceasta? Aceasta este nevoie pentru că imperialiştii au logica lor: ei obişnuiesc să 
atace ţări neînarmate sau slab înarmate, pentru a le lichida; dar ei ocolesc ţările bine 
înarmate. 

De aceea este necesar să vă înarmaţi în acest interval de timp bine, pentru a 
fi respectaţi de imperialişti şi a fi ocoliţi de ei”69. 

Acest discurs certifică faptul că armatele Bulgariei, României și Ungariei nu 
corespund exigențelor în ceea ce privește efectivele, instruirea, dotarea legate de răz-
boi și că de abia din acest moment, debutul lui 1951, după elaborarea necesarului fie-
cărei armate, după o perioadă de circa 6 luni, se pot lansa comenzile și începe echiparea 
lor cu tehnică modernă, organiza școlile militare, efectua exercițiile militare și că arma-
tele ar putea fi pregătite, dacă toate lucrurile merg bine, doar la sfârșitul lui 1954. 

Deci, cu alte cuvinte, nu putea fi vorba despre o acțiune militară de invazie 
împotriva Iugoslaviei, în toamna lui 1950 sau primăvara lui 1951, așa cum susține 
Béla KIRÁLY70. 

 Pînă în prezent, nu s-au publicat documente din arhivele militare ale Bulgariei, 
României , Ungariei și URSS, care să conțină explicit planuri privind o invazie a Iugos-
laviei. În ceea ce privește acțiunile de efectuare a unor exerciții militare, ele, la rândul 
lor, nu sunt orientate în mod special pe cazul unei potențiale invazii, ci cel mult ca și 
contraofensive împotriva unui atacator extern. 

László RITTER, pe baza documentării în arhivele Armatei Populare Ungare, 
argumentează: “Armata maghiară nu se pregătea pentru o invazie asupra Iugoslaviei 
așa cum pretinde Király. Între 1949 și 1955, principalul rol a armatei maghiare a fost 
să respingă un atac inamic asupra Ungariei jucând mai întâi un rol defensiv și apoi 
contra-atacând în cazul unui potențial nou război mondial”71. 

După moartea lui Stalin (5.03.1953) și instalarea conducerii colegiale inspi-
rate de Lenin, URSS a început să ia măsuri de destalinizare, renunțând temporar și 
parțial la războiul rece. 

La întoarcerea sa din vizita din Anglia (16‒21 martie 1953), Tito va declara 
“Eram convinși că atâta timp cât Stalin va trăi, el nu va începe un nou război care ar 
putea declanșa un război mondial ...”72. 

                                                      
67 Osterman, 1999, p. 493. 
68 Osterman, 1999, p. 495. 
69 Osterman, 1999, p. 496-497. 
70 Király, 1982. 
71 Ritter, 2016. 
72 Chirițoiu, 2018, p. 75. 
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În mai 1954, Molotov propune reluarea relațiilor diplomatice cu Iugoslavia. 
În cursul anului începe semnarea de către Iugoslavia a unor înțelegeri, protocoale, acor-
duri cu vecinii săi. 

Conducerea colectivă URSS visa la realizarea unității lagărului socialist, așa 
că, în final, în fruntea unei importante delegații, Hrușciov aterizează la Belgrad, în 
martie 1955. Cu toate acestea Tito nu se grăbește să se alinieze. 

Pentru ai informa și liniști totodată pe conducătorii Bulgariei și României, deru-
tați de noul curs al politicii sovietice, Hrușciov îi vizitează și le dă asigurări că i-a făcut 
lui Tito doar concesii tactice. 

Dar, la începutul lui 1956, URSS era mulțumită de evoluția situației de după 
moartea lui Stalin; Iugoslavia a revenit în lagărul socialist, îndepărtîndu-se de lumea 
capitalistă73 și s-au normalizat relațiile pe toate planurile: politic , economic, militar74. 

În timpul discursului său, din 25 februarie 1956, când a citit celebrul raport 
secret despre cultul personalității și consecințele sale, Hrușciov spunea: “Afacerea 
iugoslavă nu conține nici o problemă care nu putea fi rezolvată prin discuții de partid 
între tovarăși. Nu exista nici o bază importantă pentru dezvoltarea acestei afaceri, 
era complet posibil să se fi împiedicat ruptura cu această țară”75. 

8. Situația armatelor Iugoslaviei, Ungariei, României și a trupelor 
URSS din imediata vecinătate a zonei de conflict 
În cazul echipării armatei iugoslave în perioada 1945‒'56, vom prezenta date 

legate de tancuri, tunuri autopropulsate, transportoare, artilerie, aviație pentru a putea 
aprecia potențialul său ofensiv, ca amenințare la adresa României.  

În cazul celorlalte țări, Bulgaria, Ungaria și România, vom prezenta forțele 
armate în integralitatea lor, reliefând atât capacitățile lor ofensive în cazul atacării 
Iugoslaviei alături de forțele URSS, cât și cele defensive. La trupele sovietice prezente 
în Ungaria și România, sub pretextul asigurării căilor de comunicație pentru cele din 
zona de ocupație sovietică din Austria, vom adăuga evaluările celor din regiunea mili-
tară Odesa, sub controlul căreia se afla și Ucraina subcarpatică anexată la URSS după 
tratatul de la Paris, fiind trupele care probabil ar fi fost angajate într-un posibil conflict 
armat cu Iugoslavia. 

Modelul incidentelor de frontieră în propaganda statelor implicate pare preluat 
din evenimentele de la începutul celui de al doilea război mondial, când pretextul pen-
tru declanșarea sa a fost incidentul de la Gleiwitz, înscenarea atacului de către germani 
îmbrăcați în uniforme poloneze a unui emițător radio de pe teritoriul Germaniei. 

Fiecare din părți acuză partea adversă de acte provocatoare comise de grăni-
ceri, chiar tiruri efectuate peste graniță, violare de ape teritoriale, infiltrare de agenți, 
avioane de recunoaștere, difuzare de materiale de propagandă și susține caracterul de-
fensiv al propriilor acțiuni și statul de agresor al părții adverse76. 

                                                      
73 Tito s-a temut de o reducere bruscă a relațiilor cu lumea occidentală și din punct de vedere 
economic și a preferat să mențină modelul economic iugoslav în continuare. 
74 Iugoslavia nu a intrat în tratatul de la Varșovia preferând să rămână nealiniată. 
75 Hrușciov, 1956. 
76 Herța, 2016, p. 168. 
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Ca urmare a acestor incidente, după consfătuirea Biroului informativ din no-
iembrie 1949, conducerea comunistă română a luat Hotărârea CC al PMR privind 
întărirea luptei “împotriva clicii fasciste a lui Tito și a agenturii ei”77. 

Fiecare din părți suspicionează că va fi atacată de adversar și în consecință pre-
gătește măsuri de apărare. 

Conflictul între Stalin și Tito a surprins România, alături de Bulgaria și Ungaria, 
nepregătită militar pentru a face față acestei noi situații. 

8.1. Armata iugoslavă  
8.1.1. Perioada 1944‒'4778 
Pentru armata iugoslavă ajutorul URSS, în perioada 1944‒'45, a constat în 

furnizarea de arme și formarea de unități din iugoslavi pe teritoriul URSS. Printre 
aceste unități se numără și cea de a 2-a brigadă de tancuri, care conținea 65 de tancuri 
T-34, versiunea cu tunuri de 85 mm, care ajunge pe teritoriul iugslav la 8 martie 1945.  

O altă unitate de blindate fusese formată, echipată și instruită pe teritoriul iu-
goslav controlat de partizani de către britanici cu echipament aliat (tancuri Stuart M3), 
la care se adaugă materialul capturii de război italiene (Carro Armato M13, 14, 15, L6/ 
40, CV 35, L3/35) și germane (tancuri: PzKpfw II, III, IV, de fabricație cehoslovacă 
Skoda LT 38, sau franceză Hockis H35, 39) fapt ce conduce la un coșmar logistic, de 
mentenanță, de instruire a echipajelor. 

La sfârșitul războiului la fiecare brigadă de tancuri a fost adăugată o brigadă 
de artilerie, un anumit număr de unități și unități de sprijin creându-se în acest mod pri-
mele două divizii de tancuri ale armatei iugoslave.  

În 1946 existau 120 de tancuri T-3479 în dotarea armatei iugoslave.  
În continuare s-au livrat către armata iugoslavă, din diverse surse, 305 tancuri 

T-34 până la conflictul cu Cominformul.  
Brigada 1 Tancuri a început să fie echipată cu T-34 începând cu 1 noiembrie 

1946, înlocuindu-se vechile tancuri de captură din dotarea acesteia.  
Un plan de desfășurare a celor 308 de tancuri din armata iugoslavă a fost dat 

la 18 august 1947 (Fig. 2). Fiecare divizie urma să aibă în componență două brigăzi cu 
câte 65 de tancuri fiecare și încă trei tancuri în sediul diviziei, restul de tancuri trebuiau 
trecute în conservare. 

După despărțirea de sovietici, au fost repetate descrieri detaliate ale calității 
slabe a acestei tehnici80.  

La sfârșitul anilor patruzeci, armata iugoslavă deținea un număr de 425 de tan-
curi T-34 în dotare. 

În ceea ce privește industria de armament, cu capacități limitate de altfel, ea 
este repusă în funcțiune cu prioritate. 
 

                                                      
77 Constantiniu, Pop, 2007, p. 240-247. 
78 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/1945-1948.htm (25.10.2020). 
79 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/1945-1948.htm (25/10/2020). 
80 50% fabricate în timpul războiului (mareșalul Tito discurs din 28 decembrie 1950). 
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Fig. 2. Distribuția trupele de blindate ale armatei iugoslave în perioada 1945‒'4881. 

8.1.2. Perioada 1948‒'5082 
În urma întîlnirilor cu Stalin, dar și a corespondenței dintre cele două condu-

ceri, era evident că se va ajunge la un conflict. Tito era un supraviețuitor al regimului 
stalinist din perioada interbelică, în timpul prezenței sale la Moscova, și era conștient 
de urmările unui conflict cu Stalin. Anunțarea acestui conflict, prin adoptarea Rezolu-
ției Informbiro din 28 iunie 1948, nu l-a luat prin surprindere, ba chiar mai mult, con-
ducerea iugoslavă luase deja niște măsuri mai devreme, de exemplu la 14 mai, Statul 
Major General a dat ordin să redenumească83 toate unitățile, de la armate la batalioa-
ne individuale și a început dislocarea acestora în noi locații cu scopul de a crea confu-
zie în rândul serviciilor de informații sovietice84.  

În Fig. 3 este prezentată organizarea și amplasarea unităților de blindate iugos-
lave în anul 1950. 

Întreruperea livrărilor de materiale militare din URSS și alte țări estice, inten-
sificarea presiunii economice și politice, precum și concentrarea unităților militare 

                                                      
81 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/lokacija1.html#omj1945 (25.10.2020). 
82 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/1945-1948.htm (25.10.2020). 
83 La sfârșitul verii 1948, brigadele tancurilor existente au fost renumerotate, astfel încât: 1.tbr a 
devenit 268, 2.tbr - 232, 3.tbr. - 243, 4tbr - 203, 5tbr - 252 și 6tbr - 211. 
84 În cazul unităților operative, ele au fost amplasate în zona posibilelor zone de invazie sau în 
cazul Școlii militare de tancuri din Bela Crkva, aflată la 5 km de granița cu România, la Banja 
Luka, în Bosnia, de exemplu. 
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Fig. 3. Trupele de blindate ale armatei iugoslave în 195085. 

ale acestora în apropierea frontierei, după rezoluția Cominformului din 1948, au con-
dus la o serioasă criză de securitate, care s-a reflectat și asupra armatei iugoslave afla-
tă în faza de consolidare postbelică.  

Un număr mare de unități erau încă înarmate cu arme de trofeu germane și ita-
liene și, în special, nu aveau artilerie grea, tot felul de muniții, piese de schimb etc. 

Prin retragerea instructorilor sovietici în iunie 1948, instruirea tanchiștilor a 
fost întreruptă. 

Asigurarea cu piese de schimb în vederea reparațiilor și a materialelor specifi-
ce întreținerii a devenit deficitară, atât prin consumarea stocurilor dar și prin lipsa unei 
industrii capabile să asimileze ușor producția acestora, acest proces fiind încheiat abia 
în anul 1950. 

În septembrie și octombrie 1949, la Kosmaj – Aranđelovac – Topola ‒Smede-
revska Palanka au loc ample manevre militare. În cadrul manevrelor, una din teme con-
sta în descoperirea apărării poziționale a inamicului de către unitățile de blindate. 

Era evident că Iugoslavia avea nevoie de o soluție și totodată de o nouă sursă 
de tehnică militară. Conducerea politică a Iugoslaviei a decis să construiască o relație 
condiționată militară și economică cu țările capitaliste. 

8.1.3. Perioada de asistența militară occidentală (1951‒'56) 
În anul 1950, guvernul RFS Iugoslavia inițiază negocieri cu guvernele din SUA, 

Franța și Regatul Unit solicitând asistență militară. 
                                                      
85 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/lokacija1.html#omj1950 (25.10.2020). 
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Inițial, s-a ajuns la un acord cu privire la livrarea de arme captură de război 
germane.  

În opinia lui George W. HOFFMAN și Fred Warner NEAL, pericolul inter-
venției sovietice nu a existat până în anul 1950, când Iugoslavia a stabilit legături cu 
Occidentul (pe considerentul că “dacă un Tito disident reprezenta o labilitate, un Tito 
aliat cu Vestul putea fi privit de Moscova ca o amenințare reală”86). 

În 1951, negocierile au fost continuate și la scurt timp, au loc primele livrări 
de material de artilerie din Franța. Acordul a fost încheiat oficial la 14 noiembrie 1951 
și a durat până la 12 decembrie 1957. 

Inițial, oficialii americani au insistat ca instructorii lor să participe la instruirea 
armatei iugoslave, ceea ce era inacceptabil pentru Iugoslavia comunistă.  

În perioada 1952‒'56, un număr de 20 de ofițeri au fost instruiți în școlile mili-
tare americane, iar ulterior întregul personal necesar a fost instruit în școlile iugoslave 
de către acești ofițeri.  

În portul Rijeka a fost creat un centru de primire pentru navele care transportau 
armamentul din vest. Au fost livrate în program un număr de: 
‒599 de tancuri Sherman M4A3,  
‒319 de tancuri Paton M-47,  
‒240 de tunuri autopropulsate M-18,  
‒399 de tunuri autopropulsate M-36,  
‒265 de mașini blindate M-8,  
‒70 de transportoare autopropulsate M-7,  
‒300 de mașini de recunoaștere M-3,  
‒10390 camioane diferite etc.  

Valoarea totală a ajutorului acordat pe întreaga durată a programului a fost de 
749.608.000 $.  

În mod similar, ca și după 1945, când tehnica a fost solicitată de la sovietici, 
cererile megalomane au revenit, de data aceasta pentru aliați87.  

Livrarea a fost gratuită și echipamentele erau în stare general bună, cu revizii 
făcute înainte de livrare.  

În Tabelul 2 avem dotarea cu tehnică de blindate a armatei iugoslave în 1953 
și 196088. 

Aliații au insistat și au monitorizat strict în cadrul acestui acord ca distribuția 
blindatelor să protejeze de atacul URSS și a Ungariei pe direcția sensibilă către Trieste 
și porturile mai mari de la Marea Adriatică. 

În această perioadă a războiului rece și al conflictului politic cu țările din lagă-
rul socialist, s-a considerat că Iugoslavia a fost amenințată din trei direcții operaționale 
și strategice: de Bulgaria dinspre sud, pe direcțiile către Skopje și Niš, de România și 
Ungaria dinspre nord, prin Voivodina în direcția regiunilor centrale ale țării și de Un- 

                                                      
86 Hoffman, Neal, 1962, p. 146; Herța, 2016, p. 98. 
87 Cererile iugoslave: 1659 tancuri M-47, M-48; 1254 de tunuri autopropulsate M-36; 532 de 
mașini de recunoaștere M-3 etc. 
88 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/1950-1957.htm (25.10.2020). 
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garia din nord-vest, către Zagreb și Trieste. 

Model 1953 1960 
Tanc T34 URSS 424 422 
Tanc M4 Sherman USA 300 599 
Tanc M47 Paton USA ‒ 319 
Tunuri autopropulsate M-18 187 239 
Tunuri autopropulsate M-36 10 399 
Transportoare blindate M-7 34 70 

Tabel 2. Evoluția înzestrării cu blindate a  
armatei iugoslave în perioada 1953‒'56. 

Pentru a asigura apărarea pe aceste direcții au fost dislocate, în fiecare regiune, 
câte o divizie blindată (Fig. 4). E de remarcat apariția noilor batalioane de tancuri am-
plasate în apropierea granițelor, care făceau parte din noua compunere a diviziilor de 
infanterie. 

În toamna anului 1953, în Slavonia, au loc ample manevre militare având ca 
obiectiv printre altele și forțarea, pe vreme rea, a râului Ilova. 

În zona de vest, în zona Hrvatsko Zagorje, în septembrie 1953, cu un număr  

 
Fig. 4. Trupele de blindate ale armatei iugoslave în 195689. 

                                                      
89 http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/lokacija1.html#omj1956 (25.10.2020). 
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de 50000 de participanți, au avut loc cele mai mari manevre militare postbelice ale 
armatei iugoslave. 

117 trenuri militare au fost organizate și expediate pentru transport. 
Manevrele au început cu simularea pătrunderii inamicului din Ungaria spre 

Zagreb pe o adâncime de 20 km, urmată apoi cu contraatac și lichidarea forțelor ina-
mice izolate având suport aerian.  

După numai două săptămâni, situația din jurul orașului Triest s-a agravat, Iugos-
lavia și Italia au fost la un pas de un conflict asupra divizării anunțate a Triestului, în 
detrimentul Iugoslaviei.  

În 8 octombrie, reprezentanții Regatului Unit și ai Statelor Unite l-au vizitat 
pe Tito și i-au comunicat acestuia decizia aliaților în legătură cu Triest-ul și controlul 
italian asupra orașului.  

Mobilizarea armatei iugoslave a fost desfășurată în Slovenia și Croația și s-au 
efectuat concentrări de tancuri și unități motorizate în Istria. Au fost trimise cu trenu-
rile90 unitățile de tancuri ale Comandamentului Suprem din Kragujevac în Slovenia. 

Zonele militare (armate) au menținut sub comanda lor cele mai mari unități -
diviziile de tancuri, ca forță principală de atac, dar era de asemenea planificat ca zonele 
militare să primească propriile lor batalioane. 

Observăm că Iugoslavia, pe aproape toată granița terestră, era vecină cu state 
cvasiinamice: Italia, Ungaria, România, Bulgaria și Albania.  

Iugoslavia, împreună cu Turcia și Grecia, semnează o serie de acorduri cu ca-
racter politic și militar, denumite Înțelegerea pentru prietenie și cooperare la Ankara, 
în 28 februarie 1953, cel politic și încheiat cu cel militar în Bled, în august 1954. Iugos-
lavia comunistă nu își dorea să intre în NATO dar încerca să își asigure o alianță locală 
cu țările din sud-estul european. 

În perioada 1949‒'55, ajutorul Vestului către Iugoslavia s-a ridicat la 600 mil. 
$ pentru sectorul economic și circa 588 mil. $ pentru cel militar. 

Acordul își pierde din substanța militară odată cu moartea lui Stalin și îmbună-
tățirea relațiilor cu noua conducere de la Kremlin. 

Iugoslavia nu își propunea un război ofensiv și rămânea într-o situație, ce mai 
târziu, primește denumire de țară nealiniată. 

8.2. Armata maghiară 
În Raportul Informativ al armatei ungare din 1 ianuarie 195191 se menționea-

ză faptul că partidul nu a preluat controlul ministerului apărării decât în toamna lui 
1948. La începutul anului 1949, efectivele armatei erau de 32000 militari, din care 
12000 grăniceri. 

De subliniat faptul că se menționează în acest raport că: “78% din ofițeri pro-
veneau din fosta armată hortistă și aveau o attitudine ostilă față de republica demo-
cratică aproape toate pozițiile de comandă fiind în opinia raportorilor în mâna unor 

                                                      
90 Timp de mobilizare 36 de ore. 
91 http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/16656/ipublication 
document_singledocument/97c5302c-a05c-4660-94fb-a0b19150a2a4/en/510101_informatory_re 
port_E.pdf (25.10.2020). 
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spioni titoiști, americani, britanici ...”92.  
Din aceeași sursă rezultă că Armata Ungară are (1951) un efectiv de 119168 

militari (15082 ofițeri), care sunt grupați în două corpuri de infanterie, primul de tip 
"A", complet echipat, care conține 3 divizii de infanterie a câte 9700 de militari fiecare 
și al doilea de tip "B", care conține 3 divizii de infanterie a câte 3500 de militari și o divi-
zie independentă de infanterie, la care se adaugă un corp motorizat, care conține o divi-
zie motorizată și o divizie de blindate cu o dotare de 50%, o divizie de artilerie de asalt 
de tip "B", 2 divizii de tip A de artilerie antiaeriană, o divizie de aviație de tip "A". 

 Forțele terestre sunt alcătuite din 109442 militari, cele aeriene din 8714 și flo-
ta fluvială din 1011 militari, la care se adaugă 11 ofițeri din centrele de antrenament. 

În ceea ce privește calitatea corpului ofițeresc, se dau următoarele cifre și cali-
ficări: 
● În 1950 au fost disponibilizați din motive politice 1100 de generali și ofițeri, o parte 
din ei fiind arestați. 
●  Simultan, aproximativ 6500 noi ofițeri au fost încadrați, o parte din școlile de ofi-
țeri și o parte din cadrul partidului. 
●  Deficitul de ofițeri este de 14%. 
●  Din totalul ofițerilor: 80,7% sunt noi veniți; 53% provin dintre muncitori, 4,5 % din 
țărani 18% din funcționari, 9% sunt vechi ofițeri și 71% sunt membrii de partid. 
●  Toate posturile de comandă ale armatei, de la Statul Major General până la nivel de 
divizie, au fost ocupate de noi ofițeri. 
●  Pregătirea ofițerilor e slabă și durează un an și jumătate. 
●  450 de ofițeri se pregătesc în URSS. 
●  Marea majoritate a ofițerilor nu are experiență militară. 

Puține unități sunt pregătite de luptă și trupa nu prezintă încă suficientă coe-
ziune, ea urmând să fie dezvoltată prin aplicații specifice în următoarea jumătate de 
an, în schimb moralul e foarte bun și se aliniază noilor politici, chiar dacă, la un nivel 
mai redus, sunt semnalate încă multe evenimente legate de încălcarea disciplinei 
militare și de manifestări antidemocratice și antisovietice. 

Din punct de vedere al muniției și armamentului întreaga armată e echipată cu 
puști, în ceeea ce privește artileria există o lipsă de 73 de tunuri; de 166 de obuziere 
de 122 mm; de 51 de tunuri de 85 mm; de 61 tancuri T-34; de autotunuri 9 x IS-2; 5 x 
ISU-122; 28 x SU-76. 

În ceea ce privește aviația, lucrurile stau destul de rău: din 47 JAK-9ps (avion 
de vânătoare cu elice) sunt apte de zbor doar 22; din 10 JAK-11s (avion biloc de antre-
nament), 9 sunt apte de zbor; toate cele 22 JAK-18s (avion biloc de antrenament) sunt 
apte de zbor, din cele 45 IL-10s (avion de atac la sol), 36 sunt apte de zbor ca și 11 din 
cele 15 UIL-10s (avion de antrenament). 

Avioanele de tip JAK-9ps trebuiau reparate în URSS. 
Începând cu 1949 au fost luate o serie de măsuri organizatorice, apoi a urmat 

                                                      
92 http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/16656/ipublication 
document_singledocument/97c5302c-a05c-4660-94fb-a0b19150a2a4/en/510101_informatory_re 
port_E.pdf, p. 1 (25.10.2020). 
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un proces de elaborare a schiței unui plan de dezvoltare a armatei (M), aprobat, în fi-
nal, la sfârșitul anului 1950 de către Comitetul Central al partidului. 

Obiectivele acestui plan de dezvoltare a armatei erau de a se ajunge la 5 cor-
puri de armată de infanterie, care să conțină un total de 15 divizii de infanterie. Pe lângă 
corpurile de infanterie să existe un corp mecanizat format dintr-o divizie mecanizată, 
una de tancuri și alte unități specializate, totalul efectivelor ajungă la 435000 de militari. 

Producția industriei naționale de armament va trebui să asigure necesarul de 
armament ușor pentru această creștere de efective până la sfârșitul anului 1952. 

În ceea ce privește tehnica militară de genul aviație, tancuri, artilerie grea, se 
va cere ajutorul Uniunii Sovietice pentru toate echipamentele care nu sunt produse în 
Ungaria.  

Planul își propunea deasemeni instruirea rapidă, în anul 1951, a unui număr de 
124000 de rezerviști, iar în 1952 a încă 143000. 

Obiectivele cerute de partidul comunist armatei erau ca în toamna lui 1951 
efectivele să atingă un număr de 196000 militari, ca apoi în anul următor să ajungă 
la 264307 militari. 

La sfârșitul anului 1952 armata ungară ar trebui să fie formată din: 
●  3 corpuri de infanterie cu 9 divizii de infanterie din care 6 de tip "A".  
●  1 corp mecanizat format din două divizii mecanizate de tip "A" și una de tancuri de 
tip "A". 
●  1 divizie de aviație. 

Începând cu 1951 nevoile de armament din URSS vor fi următoarele: 
●  251 bucăți de mitraliere antiaeriene calibru 12,7 mm, 117 bucăți de tunuri antitanc 
calibru 57 mm; 29 bucăți de obuziere calibru 152 mm; 373 bucăți de tunuri anti-
aeriene calibru 85 mm. 
●  Tancuri și tunuri de asalt(autopropulsate): 325 x T-34; 118 x IS-2; 62 x ISU-122; 
127 x SU-76. 
●  Avioane: 290 x JAK-9p; 80 x JAK-23, 210 x JAK-9p; 43 x JAK-9 cu două locuri; 
17 x UIL-10s de antrenament; 75 x IL-10; 53 x TU-2 bombardiere, plus motoare și pie-
se de schimb. 
●  Tractoare și autovehicule: 30 S-80; 86 JA-12; 650 ZIS-151; 700 GAZ-67; 40 maca-
rale. 

La sfârșitul anului 1951, Ungaria urma să dețină un număr de 9 baze aeriene.  
Concluzia este că la acea dată armata ungară era departe de a avea efectivele, 

pregătirea de luptă și armamentul necesar unei armate gata de ofensivă, avea planuri 
legate de mărirea și îmbunătățirea pregătirii și echipării, dar încă nu avea promisiunea 
URSS că va fi echipată în perioada dorită. 

Raportul general al Statului Major General către tovarășul ministru al apărării 
din 11.01.1951 / Departamentul operațiuni93 e un document interesant din mai multe 
puncte de vedere. În el sunt prezentate poziția strategică a Ungariei și politicile ei mili- 

                                                      
93 http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/16657/ipublication 
document_singledocument/b8cd4a37-f614-43c8-a770-1874c1bab2c9/en/510105_general_re-
port_E.pdf (25.10.2020). 
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tare, evaluările direcțiilor de operații, balanțul de forțe între cele proprii și cele poten-
țial inamice, rezoluțiile principale în funcție de direcția operațională și măsuri pentru 
consolidarea frontierelor, ca și evoluția puterii militare a Ungariei în 1950‒'52.  

Dacă vecinii din țările de democrație populară (Cehoslovacia, România, URSS) 
au tratate de prietenie și asistență mutuală cu Ungaria și sunt considerați prieteni asi-
gurândui suport și asistență în caz de agresiune, nu același lucru se poate spune despre 
Austria, care deși este separată de Ungaria printr-o zonă a trupelor de ocupație sovietice, 
găzduiește și forțe de ocupație ale SUA, Franței și Marii Britanii, țări imperialiste, af-
late la doar 20 de km de granița maghiară. 

Dar, de departe, Iugoslavia fascistului Tito, aflat în solda imperialiștilor, ce 
detestă Uniunea Sovietică și țările cu democrație populară, instigator al unei lungi serii 
de provocări, este privit ca principalul inamic. “Clica lui Tito menține o mare armată 
sub arme în alertă și e gata să execute comenzile stăpânilor săi imperialiști se spune 
în raport”94. Din această direcție ne amenință un atac direct susțin autorii. Pe de altă 
parte, adaugă ei, este puțin probabil ca Iugoslavia să atace Ungaria de una singură, 
știind că URSS și țările cu democrație populară vor sări în ajutorul ei. În schimb, în 
cazul în care ar exista un atac imperialist dinspre vest, Iugoslavia singură sau cu aju-
torul Italiei ar putea ataca la rândul ei dinspre sud. 

Generali maghiari consideră și ipoteza ca imperialiști să folosească Iugoslavia 
ca să provoace un nou război mondial, oferindui sprijinul anglo-american, știind că 
Iugoslavia singură nu poate înfrunta țările estice. 

Ei subliniază importanța strategică, vitală în opinia lor, a Ungariei, cucerirea 
țării creînd premizele unor lovituri directe către URSS printre altele95. 

În consecință, pentru generalii maghiari apărarea principală trebuie să fie orien-
tată către sud și sud-vest, la granița cu Iugoslavia și secundar spre vest, la granița cu 
Austria, în care exista o zonă tampon ocupată de trupele sovietice (35000 militari). 

Vom discuta doar despre direcțiile operaționale sud-vest și sud. 
Principala caracteristică a direcției sud-vest este apropierea de Adriatica și nu 

este exclus să fie folosită de forțe militare anglo-americane transportate pe mare și apoi 
având rute de aprovizionare scurte. Pe de altă parte, în regiunea se sud-vest a Unga-
riei, în apropierea graniței cu Iugoslavia, se află și cele mai mari câmpuri petrolifere 
ale țării, care asigură alimentarea cu petrol a economiei și a armatei, pierderea lor pro-
vocând mari greutăți în purtarea războiului. 

Această zonă ar putea fi la rândul ei atacată și din direcția Austriei de către 
trupele anglo-americane staționate acolo.  

Dinspre sud inamicul ar dispune de două rute operaționale favorabile, prima 
fiind din așa numitul triunghi Barania, în direcția Budapesta și al doilea din interflu- 

                                                      
94 http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/16657/ipublication 
document_singledocument/b8cd4a37-f614-43c8-a770-1874c1bab2c9/en/510105_general_re-
port_E.pdf, p. 2 (25.10.2020).  
95 Comparând cu Germania și Polonia, în opinia noastră, Ungaria poate avea doar o importanță 
strategică regională, fiind expusă atacurilor din toate direcțiile, fără a dispune de frontiere natu-
rale favorabile defensivei. 
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viul Dunăre – Tisa. 
A doua rută ar putea fi folosită cu obiectivul de-a ocupa Transdanubia. Ea ar 

tăia țara în două și ar putea încercuii capitala Budapesta. Flancurile acestei pătrunderi 
dinspre sud ar fi protejate inițial de cele două mari cursuri de apă la vest de Dunăre și 
la Est de Tisa și era considerată cea mai favorabilă unui atac dinspre sud, fiind toto-
dată și cea mai scurtă către Budapesta, neexistând nici un obstacol natural și permițând 
dezvoltarea tuturor categoriilor de trupe. 

Singura vulnerabilitate a acestei ofensive ar fi dinspre est, dinspre România; 
după traversarea Tisei, trupe sovietice96 sau române ar putea să ajungă în spatele tru-
pelor inamice în ofensivă. 

Dacă acestă soluție ar fi aleasă, ar fi necesar un atac concomitent asupra sud-
vestului României. 

În balanța de forțe Ungaria are în total 450000 de militari și poate deplasa, fără 
mobilizare, trupele "A": 5 divizii de infanterie, o divizie mecanizată și una blindată, 
alături de două regimente de tancuri grele de asalt, o divizie de artilerie de asalt, două 
brigăzi antitanc, o divizie de apărare antiaeriană, un grup de aviație de vânătoare, două 
aripi (escadrile?) independente de vânătoare, un grup de aviație de atac la sol, o aripă 
de bombardiere și una de recunoaștere  

În cazul trupelor tip "B", ele pot fi dezvoltate doar după mobilizare, fiind nece-
sare 4‒5 zile pentru completarea unităților cu efective și armament și 8‒10 zile pen-
tru organizarea unităților inexistente pe timp de pace. Din forțele de tip "B" fac parte 
patru divizii de infanterie și alte unități specializate mai mici. 

În balanța de forțe, Iugoslavia, în opinia generalilor maghiari, are o armată cu 
efective de 600000 militari, cuprinzând trupe terestre, aeriene și navale. La acestea se 
adaugă cei 100.000 membri ai Corpului Național de Apărare (KNOJ). Armata iugos-
lavă are 4 armate, cu un total de 33 de divizii de infanterie și de munte, cu un efectiv 
de circa 8‒10000 militari fiecare. La acestea se adugă un corp de gardă combinat (in-
fanterie, artilerie și tancuri), un corp mecanizat și două corpuri de blindate, alături de 
alte unități specializate mai mici.  

Forțele aeriene iugoslave sunt compuse din 6 grupuri, care conțin fiecare câte 
5 unități de vânătoare, o unitate de asalt și una sau două de bombardament, precum și 
o divizie de parașutiști. 

KNOJ-ul conține 7 sau 8 divizii și un regiment naval de gardă de coastă.  
Din punct de vedere al echipamentului și armamentului, el este de o mare diver-

sitate, având atât o proveniență estică cât și vestică, ceea ce provoacă mari dificultăți 
logistice și de instrucție, dar și mentenanță. 

Pe de altă parte armata iugoslavă deține parțial și echipament modern american. 
Iată dispunerea armatei iugoslave, în viziunea generalilor maghiari: 

●  Pe direcția Transdanubiei, 10 divizii de infanterie și 3 ale KNOJ. 
●  În Banatul iugoslav, 11 divizii de infanterie, 3 divizii KNOJ, corpul de gardă.  
●  La frontiera cu Albania 3 divizii de infanterie. 

                                                      
96 E de notat amplasarea diviziei de tancuri sovietice din vestul României la Timișoara, Arad, 
Lipova. 
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Într-o primă fază armata iugoslavă dispune de 30‒35 divizii de infanterie și de 
un număr de aproximativ 500 tancuri și de 7‒800 avioane. 

În faza a doua, cu ajutor anglo-american, Iugoslavia ar mai putea forma încă 
20 de divizii de infanterie și 3‒4 divizii mecanizate sau blindate. 

Ținând cont de aceste aspecte, generalii maghiari propun o serie de soluții de 
desfășurare a trupelor maghiare în funcție de direcțiile de atac ale inamicului.  

Deși nefigurând în aceste planuri, un alt document maghiar97 ne dă date des-
pre intenția construirii unei linii fortificate în sudul Ungariei, la granița cu Iugoslavia. 

Este interesant că în nici una din soluții nu apar trupele aliate, cele ale URSS 
deja prezente în Ungaria (31500 militari), sub pretextul apărării căilor de comunicație 
cu trupele staționate în Austria, sau cele staționate în vestul României (o divizie de 
blindate). Nu este prevăzut nici un plan de colaborare cu armata română. Se pare că, 
deși aliate și consiliate de sovietici, nu exista un centru de comandă comun și fiecare 
țară își organiza separat măsurile de apărare. 

8.3. Armata Română  
Am văzut cum armata română a fost limitată în tehnică și efective prin trata-

tul de pace, deasemeni industria sa de armament a fost închisă prin prevederile aces-
tuia.  

Corpul ofițeresc a fost redus, prin eliminarea din armată a vechilor ofițeri, noua 
armată fiind constituită pe scheletul celor două divizii formate în URSS după modelul 
celor sovietice: Tudor Vladimirescu și Horia, Cloșca și Crișan. 

În anul 1947, ca urmare a semnării Acordurilor de pace de la Paris, se adoptă, 
în luna iunie, două legi: 205 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale şi 206 referitoare la organizarea generală a armatei. 

Efectivele Armatei de Uscat se ridică la un total de 100000 de militari, apar 
regiunile militare, precum şi primele mari unităţi motomecanizate şi blindate.  

La 1 octombrie 1947, regiunile militare se prezentau în următoarea configuraţie: 
■  Regiunea 1 militară (comandamentul la Timişoara) avea în compunere:  
    1. Divizia motomecanizată “Horia, Cloşca şi Crişan” (Arad), 
    2. Regimentul 2 Artilerie Moto la Ineu,  
    3. Regimentul 7 Artilerie Moto la Lugoj, 
    4. Divizia 2 Infanterie (Craiova),  
    5. Divizia 4 infanterie (Constanța). 
■  Regiunea a 2-a militară (Bucureşti) avea în alcătuire:  
    1. Divizia Blindată “Tudor Vladimirescu”.  
■  Regiunea a 3-a militară (Cluj) avea în subordine:  
    1. Divizia 18 Infanterie (Oradea),  
    2. Divizia 1 Munte(Târgu-Mureș),  
■  Regiunea a 4-a militară cu:  
    1. Divizia 6 Infanterie (Roman). 

                                                      
97 http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/16655/ipublicationdo 
cument_singledocument/20b18e0a-ea4c-416b-9e9d-e3b5d938fa4a/en/501108_proposal_E.pdf 
(25.10.2020). 
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Tehnica și echipamentele din înzestrarea unității de blindate și celei motome-
canizate erau insuficiente, pentru că erau de fabricație germană și proveneau din mate-
rialul care participase la război și care a trebuit supus recondiționării în lipsa pieselor 
de schimb. Practic, aceste unități puteau asigura un suport minim instruirii persona-
lului, fără a avea o reală valoare operativă. 

La fel se petrec lucrurile și cu tehnica de artilerie; în plus, diversitatea mare a 
acestora provocând mari obstacole în asigurarea tehnică şi materială a unităţilor de ar-
tilerie.  

La 1 Aprilie 1949 ia ființă Direcția pregătirii de război a Armatei de uscat, 
care prin ordinul Marelui Stat Major, nr. 046839 din 9 august 1949, se transformă în 
Direcția pregătirii de luptă a armatei de uscat98. 

O imagine realistă asupra stării armatei române o regăsim în conținutul scri-
sorii lui Dumitru PETRESCU99, șeful Secției Organe Conducătoare a C.C. al P.M.R., 
din 25.10.1948, adresată Secretariatului C.C. al P.M.R.100.  

În ceea ce privește corpul de ofițeri superiori: “azi nu avem în armata română 
nici un ofițer care să cunoască mai adânc doctrina militară sovietică”101. Întrevede 
două soluții: trimiterea unui număr de ofițeri inferiori și superiori în URSS sau trimi-
terea din URSS a 15‒20 de specialiști militari, din toate armele, pentru a pregăti ofițerii 
români102. Durata estimată de pregătire a armatei de către cadrele inițial formate e esti-
mată la 3‒4 ani103. 

“Lipsa materialului modern ... constituie nu numai un pericol prin faptul că 
pune armata, cu efectivele pe care le are, în imposibilitatea de a fi utilizată, dar și în 
imposibilitatea de a instrui contingentele chemate sub arme”104. 

O primă soluție ar fi măsuri organizatorice și de promovare a Comisii militare 
de partid, care să aibă capacitățile de a rezolva aceste probleme ale armatei. 

În cursul anului 1948, au avut loc mai multe modificări privind organizarea 
unităților după model sovietic, încadrarea în cadrul armatei a unor importanți activiști 
comuniști, pe importante funcții de conducere și control, care au dus la politizarea ar-
matei. Promovarea unor comuniști în rândul subofițerilor și ofițerilor, demisiile, demi-
terile și chiar arestările în rândul ofițerilor au deprofesionalizat armata. 

Dotarea tehnică a armatei în perioada 1945‒'50 era redusă ca număr și depășită 
tehnic, fiind constituită în principal din furniturile germane către România în timpul 
celui de-al doilea război mondial și din capturile de război din perioada ultimelor 9 luni 
de război105. 
                                                      
98 Registrul istoric al Comandamentului infanteriei și tancurilor 1948‒'49. 
99 Participând la organizarea diviziei HCC în timpul războiului, inspector general al Armatei, 
general de brigadă, ulterior, printre altele, ministru de finanțe și vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri. 
100 Arhiva fostului C.C. al P.C.R., dosar nr. 258, f. 1-8; Chirițoiu, 2016, p. 323-331.  
101 Chirițoiu, 2016, p. 325-326. 
102 Proces început în 1949 în ambele cazuri.  
103 Chirițoiu, 2016, p. 328. 
104 Chirițoiu, 2016, p. 239. 
105 Sămușan, 2015. 
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La sfârșitul anului 1947, se stabilesc trei etape pentru dotarea tehnică a armatei: 
inițial să se asigure 78% din necesarul diviziilor de voluntari106 și 20% din dotarea orga-
nică a celorlalte unități și mari unități, în a doua etapă 100% pentru cele două mari uni-
tăți formate în URSS și 50% pentru restul armatei, iar în final 100% pentru toată ar-
mata107. 

În contextul războiului rece și a spectrului unui atac al țărilor vestice asupra 
țărilor din Est, România, în 1948, la sugestia și cu suportul consilierilor militari sovie-
tici108, se hotărește să își fortificele granițele cele mai amenințate începând cu litoralul 
Mării Negre, ca să oprească o eventuală debarcare imperialistă în această regiune.  

Această acțiune va fi continuată în următorii ani de construirea unei linii de 
fortificații la frontiera cu Iugoslavia109, în regiunile Banat și Oltenia, ca apărare în fața 
dublului așa-zis pericol titoist și imperialist. 

În finalul activităților de recunoaștere în teren și consultare a Marelui Stat Major 
român, acesta din urmă a prezentat planul respectiv spre aprobare conducerii statului 
român. Lucrările de construcție a acestor fortificații, începute în vara anului 1950, au 
angajat efortul a peste 375 de ingineri militari și civili și a peste 27000 lucrători militari. 
Ele au fost întrerupte temporar în 1953, când, chipurile, s-au descoperit grave încercări 
de sabotare a acestor lucrări și au fost sistate definitiv în 1955110. 

Începând cu a doua jumătate a anului 1949, ca urmare a semnării între Uniunea 
Sovietică și România a acordului "general Costescu" (4 iunie 1949), armata română 
va primi în dotare cantități importante de tehnică de luptă sovietică, după cum urmea- 
ză111:  
●  76 de autotunuri SU-76, urmate de alte 26 în 1950,  
●  12 autotunuri grele ISU-152 în cursul anului 1951,  

 Artileria tractată, începând cu 1949, pe baza aceluiași acord: 
●  60 de tunuri-obuziere ML-20 cal. 152 mm, cu încă 24 în 1950,  
●  60 de obuziere divizionare M-30 cal. 122 mm, cu încă 40 în 1950. 

 Capacitatea de tracțiune a artileriei a fost dublată în anul 1949. 
În instrucția artileriștilor s-a numărat şi “Cursul de cunoaşterea materialului 

de artilerie sovietic”, organizat de Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia Cadre 
şi Comandamentul Artileriei, în perioada 1‒31 octombrie 1949. Cursul a fost organizat 
şi desfăşurat împreună cu 8 instructori sovietici. La curs au luat parte 151 de ofiţeri 
cursanţi de artilerie.  

În 20 octombrie 1949, au loc primele trageri demonstrative din România, exe-
cutate cu armament de artilerie sovietic. 

Procesul de dotare al artileriei române a continuat și în prima parte a anilor 
 '50, în martie 1952, fiind primite: 

                                                      
106 Horia, Cloșca și Crișan, Tudor Vladimirescu. 
107 Sămușan, 2014, p. 1. 
108 Conduși de generalul Afanasiev.  
109 Cu o lungime de 554 km. 
110 vezi pe larg Zaharia et alii, 1994-1995, p. 373-378; Chirițoiu, 2018, p. 84-85. 
111 Opriș, 2015. 
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●  25 de tunuri regimentare 76 mm, md. 1943,  
●  236 tunuri divizionare ZiS-3, md. 1942, cal. 76 mm,  
●  50 obuziere divizionare M-30, md.1938, cal. 122 mm,  
●  64 obuziere divizionare 1910/1930, cal.122 mm. 

După cum vedem, în anul 1950, aproximativ 55% din cele 758 de guri de foc 
funcționale, care constituiau artileria divizionară română (tunuri și obuziere deopotrivă), 
era fabricată înainte de primul război mondial112, deci avem încă un argument că armata 
română nu era echipată, instruită și nici pregătită pentru purtarea unui război modern 
cu atât mai mult a unuia ofensiv.  

Patru ani mai târziu, în 1954, diviziile armatei române erau deservite de aprox. 
580 de guri de foc moderne: 
●  258 obuziere sovietice M-30, md.1938, cal. 122 mm,  
●  120 tunuri sovietice ZIS-3, md. 1942, cal. 76 mm,  
●  158 tunuri antitanc sovietice (dar folosite și în rol de artilerie de câmp) D-48, md. 
1948, cal. 85 mm, 
●  122 aruncătoare de cal. 120 mm. 

Acest inventar al artileriei armatei române este interesant pentru a vedea capa-
citatea de echipare a buncărelor, care constituie o parte a fortificațiilor de la granița cu 
Iugoslavia. Putem presupune că o parte a vechii artilerii antitanc interbelice113 ar fi putut 
echipa fortificațiile, dacă grosimea și densitatea acestora permiteau o acțiune eficace 
ținând cont de calibrele mici și vitezele reduse la gura țevii ale acestora, dar din păcate 
ele nu puteau străpunge blindajele moderne nici din imediata apropiere în cazul celor 
Bofors de 37 mm, Schneider Md. 37 de 47 mm sau Breda de 47 mm, singurele tunuri 
utilizabile erau cele Reșița Md. 43 de 75 mm.  

În ceea ce privește dinamica înarmării trupele blindate și mecanizate avem ur-
mătoarea situație: de la cele 65 de tancuri și autotunuri germane, de captură, donate în 
aprilie 1946 de armata roșie și cele 12 autoblindate italiene și germane rămase în stare 
de funcționare din timpul războiului, funcționale la orice moment în proporție de maxi-
mum 50%, la aproximativ 1500 de mașini blindate, care se regăseau în inventarul arma-
tei române în vara lui 1957. 

Primele 80 de tancuri T-34/85 au intrat în dotarea armatei începând cu a doua 
jumătate a anului 1949114. Ținând cont de timpul de instrucție teoretic, practic, aplicații, 
ele puteau deveni operaționale, în cel mai optimist caz, doar la începutul anului 1952, 
vechile tancuri germane nemaiavând nici o valoare operațională. 

Forța în blindate a României era în continuare redusă, armata română neputând 
efectua operații ofensive fără sprijinul blindatelor. 

În perioada aprilie-decembrie 1953, au mai fost primite din Cehoslovacia încă 
200 de exemplare, pe baza Convenției semnate la Praga, la 28 noiembrie 1952, de către 
guvernul român.  

                                                      
112 Sămușan, 2015, p. 282-283. 
113 Despre caracteristici tehnico-tactice ale armamentului din înzestrarea armatei române, vezi 
Șuța, 1982, p. 308-310. 
114 Acordul general Costescu cu URSS. 
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La 1 octombrie 1954 zestrea de tancuri moderne a armatei române cuprindea 
360 de mașini medii T-34/85.  

În 1955 s-au mai primit și distribuit la unități 150 de exemplare, pentru ca la 
1 ianuarie 1956 să se contabilizeze un total de 560 de tancuri. 

Din punct de vedere financiar efortul a fost consistent: “la 4 iulie 1950 Secre-
tariatul C.C. al P.M.R. aproba Planul de 5 ani de dezvoltarea și înzestrarea Forțelor 
Armate ale R.P.R. și decidea alocarea a 12,9 miliarde lei (monedă stabilizată-1952) 
pentru acest scop, la 1 aprilie 1955 se luau aceleași decizii pentru cincinalul 1955-
1959 și se alocau peste 30 miliarde lei (8 miliarde ruble) dezideratului de dezvoltare 
a armatei române. Această sumă totală de aproximativ 45 miliarde lei (dacă luăm în 
calcul și suplimentările bugetare realizate după Conferința de la Moscova din 9-11 
ianuarie 1951 și care numai pentru anul 1952 s-au ridicat la 100% de la 1,15 miliarde 
lei stabilizați-1952 la 2,15 miliarde lei stabilizați-1952 disponibilizată din avuția na-
țională pentru propășirea armatei române a reprezentat mai mult de 30% din între-
gul fond de investiții al țării pentru deceniul 1950-1959 ...”115. 

8.4. Forțele armate URSS din vecinătatea zonei de conflict 
În ceea ce privește efectivele și echiparea forțelor armate ale URSS din veci-

nătatea zonei de conflict, ne vom axa, în principal, din lipsa altor surse de informații, 
la enumerarea celor estimate de SUA (Tabelul 3 și Tabelul 4).  

Observăm că în jurul ultimului trimestru al anului 1949 are loc o creștere a 
trupelor URSS în Ungaria, ceea ce se datorează și transferului unei mari unități din 
România, ceea ce explică scăderea în România ca mai apoi acestea să fie înlocuite. 
Deci, per total, are loc o sporire în Ungaria cu circa 13‒14000 de militari.  

Ceea ce pare interesant e sporirea în toate cele trei districte din URSS din veci-
nătate și în mod special în cel mai important strategic și tactic, Districtul militar Car-
patic, unde efectivele aproape se dublează (creștere cu 100000 de militari -Tab. 3).  

Acest fapt explică evaluarea SUA: “În Mai și Septembrie 1951 serviciile de 
informații ale SUA considerau ca un atac al URSS asupra Iugoslaviei încă posibil în-
trucât forțele din statele satelit ar fi insuficiente, sovieticii ar fi nevoiți să aducă forțe 
adiționale pentru a constituii o forță de invazie adecvată”116. 

Pe teritoriul Ungariei staționau două divizii mecanizate de gardă: a 2-a “Niko-
layevsk-Budapest” și a 17-a “Yenakievskiy-Danube”, la care se alăturau două divizii 
aeriene și alte trupe. Misiunea staționării lor în Ungaria era să asigure coridorul spre 
Austria, forța lor fiind insuficientă pentru a asigura suportul unei ofensive către Iugos-
lavia. 

Interesant e de studiat cazul intervenției armatei URSS în Ungaria în 1956; în 
24 octombrie, dinspre România pătrunde o divizie staționată în vestul acesteia (a 33-
a mecanizată de gardă “Kherson”) și alte două din Districtul Militar Carpatic: a 11-a 
mecanizată de gardă “Rovenskaya” și a 128-a infanterie de gardă, ceea ce ne arată vite-
za de reacție și forța armatei sovietice în regiune, dar pe de altă parte slăbiciunea și 
totodată neîncrederea în armata maghiară și conducerea comunistă din Ungaria, argu- 

                                                      
115 Sămușan, 2017, p. 22. 
116 Verona, 1992, p. 57. 
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Data / Țara Austria Ungaria România 

1 Mai 1948 54000 12000 35000 
1 Iulie 1948 44000 19000 35000 
1 Octombrie 1948 43000 20500 32000 
1 Iulie 1949 35000 16000 28000 
1 Octombrie 1949 35000 28000 19000 
1 Ianuarie 1950 35000 48000 32000 
1 Aprilie 1950 35000 33000 33000 
1 Septembrie 1950 35000 31500 32000 

Martie 1952 35000 
Presupusă aceeași 

valoare 32000 

Septembrie 1952 35000 
Presupusă aceeași 

valoare 32000 

Tabelul 3. Estimările SUA ale efectivelor trupelor sovietice 1948–'52. 
(incluzând trupele aeriene, navale, terestre și de securitate)117. 

Zona geografică Iulie 1947 Iulie 1949 

Districtul militar Carpatic 105000 205000 
Districtul militar Odesa 110000 145000 

Districtul militar Transcaucazian 175000 231000 

Tabel 4. Estimarea SUA a dispunerii și forței trupelor terestre sovietice 
(incluzând forțele de securitate)118. 

ment care conduce încă o dată la aprecierea că URSS nu a luat niciodată în serios o 
ofensivă având ca scop înlăturarea lui Tito de la conducerea Iugoslaviei. 

Pe de altă parte, analiștii americani ai CIA încă considerau, în 1952, ca un atac 
al URSS contra Iugoslaviei să fie posibil. 

Estimarea pentru România de trupe sovietice: două divizii blindate și unități de 
suport echivalând cu o a treia divizie119. 

Locațiile trupelor sovietice în România: 
1946: Craiova – Slatina, București – Giurgiu, Sibiu – Alba Iulia, Constanța, Brăila – 
Focșani. 
1947‒'58: Timișoara, Arad, Lipova120. 

“Amplasarea unităţilor sovietice sugerează faptul că acestea aveau ca misi-
une acoperirea frontierei de stat a României în zonă şi blocarea Porţii Mureşului în 
cazul purtării unui război defensiv, respectiv ducerea la ordin a unor acţiuni ofensive 
de mică amploare spre vest şi/sau sud-vest (Iugoslavia)”121. 
                                                      
117 Verona, 1992, p. 51, Table 5. 
118 Verona, 1992, p. 53, Table 6. 
119 Verona, 1992, p. 58. 
120 Scurtu, 1996, p. 326-327. 
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9. Concluzii 
În primăvara anului 1951, pentru liderii comuniști iugoslavi, era evident că 

pericolul unui atac sovietic, după izbucnirea conflictului din Peninsula Coreeană, deve-
nise, practic, extrem de redus122.  

Toate părțile aflate în conflict însă își iau măsuri de apărare specifice fiecărei 
țări în parte, prin înarmare, exerciții, lucrări de fortificații și acțiuni diplomatice. 

Pe de altă parte, țările de democrație populară interacționează bilateral cu 
URSS separat, pe baza unor convenții militare distincte prin care își reglementează 
condițiile în care unitățile militare sovietice funcționează pe teritoriul acestora, până 
la semnarea, la 14 mai 1955, a actului de constituire a Organizaţiei Tratatului de la 
Varşovia (OTV). “În baza „Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală” 
încheiat în capitala Poloniei, unităţile sovietice din România, Ungaria, Bulgaria, Polo-
nia şi Republica Democrată Germană au rămas pe loc în statele respective, dar de 
acea dată în calitate de „armată prietenă””123. 

De fapt, doar după semnarea acestui tratat putem vorbi despre începutul unei 
cooperări militare, care să permită acțiuni comune împotriva altor state și asta din păcate 
chiar în cazul unei țări aliate ca Cehoslovacia (1968). 
  

                                                                                                                                         
121 Opriș, 2003. 
122 Chirițoiu, 2018, p. 69. 
123 Opriș, 2003. 



 

719 

BIBLIOGRAFIE 
 
Baiski, 2017 Dușan BAISKI, Război în Banat. Studii monografice, Ed. Artpress, 

Timișoara, 2017, 348 pg. ISBN 978-973-108-776-4. 
Biroul infor-
mativ, 1948 

Rezoluția Biroului Informativ asupra situației din Partidul Comunist 
din Iugoslavia, Ed. P. M. R., București, 1948. 

Bozu, Bozu, 
2010 

Ovidiu BOZU, Flavius BOZU, Raport de cercetare arheologică preven-
tivă. Autostrada Arad-Timişoara, km 40+900-40+950, Punct „Valul 
Roman”, Arhiva Muzeului Banatului Montan Reşiţa, Arhiva Direcției 
Județene de Cultură Timiș, Reșița, 2010 (ms). 

Brezianu, 
Zbuchea, 1997 

Stelian BREZIANU, Gheorghe ZBUCHEA, Românii de la sud de Du-
năre. Documente, Arhivele Naționale, București, 1997, 400 pg. ISBN 
973-07394-7-4. 

Brzezinski, 
1960 

Zbigniew K. BRZEZINSKI, The Soviet Bloc. Unity and Conflict, Rus-
sian Research Center Studies, Number 37; Center for International Af-
fairs Studies, Number 1., Harvard University Press, Cambridge, Massa-
chusetts, 1960, xxii + 470 pg. 

Buzatu, 
Cîrstea, 2010 

Gheorghe BUZATU, Marusia Elena CÎRSTEA, Europa în balanța for-
țelor, Vol. III: România şi proba labirintului (1939-1989), Ed. Tipo 
Moldova, Iaşi, 2010, 646 pg., ISBN 978-973-168-306-5. 

Chirițoiu, 2018 Mircea CHIRIȚOIU, România și Iugoslavia în balanța războiului rece, 
Ed. Demiurg, Iași, 2005 (2018), 488 pg., ISBN 973-7603-15-X. 

Ciuev, 
Molotov, 2017 

Felix CIUEV, Viaceslav MOLOTOV, Conversații cu Molotov. În cer-
cul puterii comuniste, Ed. Corint Books, București, 2017, 672 pg., ISBN 
9786067931143. 

Constantiniu, 
Pop, 2007 

Florin CONSTANTINIU, Adrian POP, Schisma Roșie: România și dec-
lanșarea conflictului sovieto-iugoslav (1948-1950), Ed. Compania, 
București, 2007, 256 pg., ISBN 978-973-7841-37-7. 

Djilas, 1962 Milovan DJILAS, Conversations with Stalin, Harcourt Brace & Com-
pany, New York, 1962 (1990), 218 pg., ISBN 0-15-622591-3, eISBN 
978-0-544-49572-2. 

Djilas, 1986 Milovan DJILAS, Rise and Fall, Harvest HBJ Book, San Diego, 1986, 
436 pg., ISBN 9780156767088. 

Dorogostaisky, 
Micle, 2016 

Leonard DOROGOSTAISKY, Dorel MICLE, Noi ipoteze de lucru pen-
tru cercetarea epocii bronzului în Banat. Un posibil complex de forti-
ficații și așezări în arealul localităților Cenei, Bobda, Beregsău Mic, 
Cărpiniș și Checea (jud. Timiș), În: ArheoVest, Nr. IV: In Honorem 
Adrian BEJAN, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 
26 noiembrie 2016, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdiscipli-
nare și Istorie, Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, 
Szeged, 2016, Vol. 1: pp. 1–532 + DVD, Vol. 2: pp. 533–982, ISBN 
978-963-315-310-9 (Összes/General), ISBN 978-963-315-311-6 (Kö-
tet/Vol. 1), ISBN 978-9 63-315-312-3 (Kötet/Vol. 2); Vol. 2, pp. 601‒
630, on-line http://arheovest.com/simpozion/arheovest4/29.pdf 

Dorogostaisky, 
Hegyi, 2017 

Leonard DOROGOSTAISKY, Alexandru HEGYI, Noi ipoteze de lucru 
pentru cercetarea epocii bronzului în Banat (II). Un posibil complex 
de fortificații și așezări în arealul localităților Variaș – Satchinez (jud. 



 

720 

Timiș), În: ArheoVest, Nr. V: In Honorem Doina BENEA, Interdiscipli-
naritate în Arheologie și Istorie, Timişoara, 25 noiembrie 2017, Vol. 1: 
Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, JATEPress Kia-
dó, Szeged, 2017, Vol. 1: pp. 1–580 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 581–1282, 
ISBN 978-963-31 5-358-1 (Összes / General), ISBN 978-963-315-35 
9-8 (I. kötet/ volumul 1), ISBN 978-963-315-360-4 (II. kötet/volumul 
2); Vol. 2, pp. 747‒770, on-line http://arheovest.com/simpozion/arheo 
vest5/33.pdf 

Dorogostaisky, 
2018 

Leonard DOROGOSTAISKY, Iarcuri 2018 – O imagine a marilor așe-
zări fortificate de la sfârșitul epocii bronzului din sud-estul Câmpiei 
Panonice, În: ArheoVest, Nr. VI: In Memoriam Marian GUMĂ, Inter-
disciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 24 noiembrie 2018, Vol. 1: 
Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare, JATEPress Kiadó, Szeged, 
2018,Vol. 1: pp. 1–538 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 539–888. ISBN 97 
8-963-315-386-4 (Összes / General), ISBN 978-963-315-384-0 (1. kö-
tet/volumul 1), ISBN 978-963-315-385-7 (2. kötet/volumul 2); Vol. 2, 
pp. 649‒666, on-line http://arheovest.com/simpozion/arheovest6/34.pdf 

Drașovean et 
alii, 2004 

Florin DRAŞOVEAN (ed. coord.), Doina BENEA, Mircea MARE, Mir-
cea MUNTEAN, Daniela TĂNASE, Mariana CRÂNGUŞ, Florentina 
CHIU, Dorel MICLE, Simona REGEP-VLASCICI, Alexandru SZENT-
MIKLOSI, Atalia ŞTEFANESCU, Călin TIMOC, Săpăturile arheolo-
gice preventive de la Dumbrăviţa. DN – varianta ocolitoare Timişoara 
km. 549+076 – DN 69 km. 6+430, Bibliotheca historica et archaeolo-
gica Banatica, 33, Ed. Waldpress, Timişoara, 2004, 222 pg., ISBN 97 
3-8 453-89-5. 

Fontaine, 1992 André FONTAINE, Istoria razboiului rece. De la Revolutia din Octom-
brie la razboiul din Coreea 1917-1950, Ed. Militară, 1992, Vol. 1, 344 
pg., Vol. 2, 208 pg. ISBN 973-32-0305-x. 

Glenny, 2012 Misha GLENNY, The Balkans. Nationalism, War, and the Great Pow-
ers 1804-2012, Granta Publications, New York, 2012, 774 pg., ISBN 
978 1 84708 771 3, eISBN 798 1 84708 772 0. 

Gomboș, 2006 Constantin C. GOMBOȘ, Raidurile aviației anglo-americane asupra 
județului Timiș – Torontal din anii 1943 – 1944, În: Patrimonium Bana-
ticum, V, Timișoara, 2006, pp. 111–130. 

Herța, 2016 Laura-Maria HERȚA, Construcția amenințării titoiste și impunerea 
modelului sovietic. Conflictul româno-iugoslav prin lentila socio-con-
structivistă (1948-1954), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 2016, 
320 pg., ISBN 978-606-37-0101-6. 

Chiper et alii, 
2017 

Ioan CHIPER, Andi Mihail BĂNCILĂ, Ovidiu GEORGESCU, Constan-
tin HLIHOR, Silvia IONIȚĂ, Gavriil PREDA, România. Relațiile cu 
vecinii în perioada războiului rece. Relațiile României cu Iugoslavia, 
Ed. Academiei Tehnice Militare, București, 2015, 252 pg. ISBN 978-9 
73-640-243-2. 

Hoffman, 
Neal, 1962 

George W. HOFFMAN, Fred Warner NEAL, Yugoslavia and the New 
Communism, Twenty Century Fund, New York, 1962, 566 pg. 

Hrușciov, 1956 Nichita HRUȘCIOV, Raport secret la cel de-al XX-lea Congres al PCUS, 
25 februarie 1956, Moscova, on-line https://www.marxists.org/archive/ 
khrushchev/1956/02/24.htm (25.10.2020). 



 

721 

Ionițoiu, 1992 Cicerone IONIȚOIU, Rezistența armată anticomunistă din munții Ro-
mâniei 1946 - 1958, Ed. Gândirea Românească, 1992, 140 pg. ISBN 97 
3-95668-0-4. 

Kardelj, 1980 Eduard KARDELJ, Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije: 
1944-1957, [Sećanja], NIRO Radnička štampa - Državna založba Slo-
venije, Belgrade-Ljubljana, 1980, 268 pg. 

Király, 1982 Béla KIRÁLY, The aborted Soviet Military Plans against Tito's Yugos-
lavia, În: Wayne S. VUCINICH (ed), At the Brink of War and Peace: 
The Tito-Stalin Split in a Historic Perspective, War and Society in East 
Central Europe, X; East European monographs, 124; Studies on society 
in change, 19, Social Science Monographs, New York, Brooklyn College 
Press, Distributed by the Columbia University Press, 1982, xi + 341 pg., 
ISBN 0914710982; pp. 273‒288. 

Lambru, 2013 Steliu LAMBRU, Comunism versus comunism - conflictul româno-iu-
goslav, emisiunea Pro Memoria, Radio România Internaţional, 12.06. 
2013, ora 12:44, on-line https://www.rri.ro/ro_ro/comunism_versus_ 
comunism_conflictul_romano_iugoslav-3045 (25.10.2020). 

MFA YU, 
1951 

Ministry of Foreign Affairs of the Federal People's Republic of Yugos-
lavia, White Book on Agressive Activities by the Governmets of the 
USSR, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Rumania, Bulgaria and 
Albania towards Yugoslavia, Ministry of Foreign Affairs of the Federal 
People's Republic of Yugoslavia, Belgrade, 1951, 484 pg. 

Miciunovich, 
1979 

Veljko MICIUNOVICH, Diario dal Cremlino l'ambasciatore jugos-
lavo nella Russia di Krusciov 1956/1958, Bompiani, Milano, 1979, 
506 pg. 

Micle et alii, 
2016 

Dorel MICLE, Andrei STAVILĂ, Adrian CÎNTAR, Bogdan CRAIO-
VAN, Frontiera dezvăluită. Prima cercetare a Valului III - Remetea 
Mare, În: Arheologia Banatului: Cercetări, descoperiri, intervenţii, 
Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Timiş, Timişoara, 2016, ISBN 978-
606-93989-0-6; pp. 22‒23. 

Milin, 2003 Miodrag MILIN, Titoismul la graniţa româno-iugoslavă, În: Anuarul 
Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca, Series Historica, 
Nr. XLII, 2003, pp. 457‒476, on-line http://www.historica-cluj.ro/anua 
re/AnuarHistorica2003/40.htm (25.10.2020). 

Nemeth et alii, 
2005 

Eduard NEMETH, Aurel RUSTOIU, Horia POP, Limes Dacicus Occi-
dentalis. Die Befestigungen im Westen Dakiens vor und nach der rö-
mischen Eroberung, Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a. Chr. 
- I p. Chr., VIII, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2005, 178 pg., ISBN 973-78 
67-33-5. 

Opriș, 2003 Petre OPRIȘ, 1958. Plecarea armatei sovietice din România – între mit 
şi realitate, În: Anuarul Muzeului Marinei Române, tom V, 2002, Ed. 
Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A., 
Constanţa, 2003, pp. 391–398, on-line https://www.rumaniamilitary.ro/ 
1958-plecarea-armatei-sovietice-din-romania-intre-mit-si-realitate 
(25.10.2020). 

Opriș, 2015 Petre OPRIȘ, Lumini şi umbre privind tehnica militară sovietică primită 
de armata română (1949-1964) - episodul doi, 2015, on-line https://www. 
contributors.ro/lumini-si-umbre-privind-tehnica-militara-sovietica-primi 



 

722 

ta-de-armata-romana-1949-1964-episodul-doi/ (25.10.2020). 
Opriș, 2019 Petre OPRIȘ, Aspecte ale economiei românești în timpul Războiului 

Rece(1946-1991), Ed. Trei, București, 2019, 384 pg., ISBN 978-606-4 
0-0683-7. 

Osterman, 
1999 

Christian F. OSTERMANN, A CWIHP Document Reader complied for 
the international conference, "Stalin and the Cold War, 1945-1953", Yale 
University, 23-26 September 1999, on-line https://www.wilsoncenter. 
org/sites/default/files/media/documents/publication/stalin_and_the_cold
_war_1945-53.pdf (25.10.2020). 

Popescu, 
2019a 

George POPESCU, Fortificaţii militare între două secole, emisiunea 
Istorica, Radio România Actualități, 11 Februarie 2019, on-line http:// 
www.romania-actualitati.ro/fortificatii_militare_intre_doua_secole-123 
756 (25.10.2020). 

Popescu 2019b George POPESCU, Relaţiile româno-iugoslave în primii ani ai perioa-
dei interbelice, Radio România Actualități, 8 Aprilie 2019, on-line 
http://www.romania-actualitati.ro/relatiile_romano_iugoslave_in_primii_ 
ani_ai_perioadei_interbelice-125910 (25.10.2020). 

Rămneanțu, 
2006 

Vasile RĂMNEANȚU, Istoricul relaţiilor româno-iugoslave în perioa-
da interbelică, Bibliotheca historica et archaeologica Banatica, XXXIX, 
Ed. Mirton, Timişoara, 2007, 318 pg., ISBN 9735200414, 978973520 
0411. 

Ritter, 2016. László RITTER, War on Tito's Yugoslavia?The Hungarian Army in 
Early Cold War Soviet Strategies, Parallel History Project on cooperative 
security, Collections, National Perspective, Friday, 28 October 2016, 
on-line http://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/coll_tito/in 
trof72e.html?navinfo=15463 (25.10.2020). 

Sămușan, 2014 Alin Bogdan SĂMUȘAN, Motorizarea tracțiunii în armata română 
între 1948 și 1957, În: Buletinul Muzeului Militar Național, vol. 12, 
2014, 15 pg., on-line https://www.academia.edu/10512972/Motoriza 
rea_trac%C8%9Biunii_%C3%AEn_armata_rom%C3%A2n%C4%83
_%C3%AEntre_1948_%C8%99i_1957 (25.10.2020). 

Sămușan, 2015 Alin Bogdan SĂMUȘAN, Câteva date cu privire la armamentul arma-
tei române în anul 1950, În: Tradiție, istorie, armată. A doua ediție a 
Sesiunii internaționale de comunicări științifice a Muzeului Militar 
Național, vol. 2, 2015, Ed. Muzeului Militar Național, București, on- 
line https://www.academia.edu/12425988/C%C3%A2teva_date_cu_pri 
vire_la_armamentul_armatei_rom%C3%A2ne_%C3%AEn_anul_1950 
(25.10.2020). 

Sămușan, 2017 
 

Alin Bogdan SĂMUȘAN, Contribuții la istoria dotării cu armament a 
armatei române între 1944 și 1959, În: Buletinul Muzeului Militar Na-
țional, vol. 15, 2017, on-line https://www.academia.edu/37411353/Con 
tribu%C8%9Bii_la_istoria_dot%C4%83rii_cu_armament_a_armatei_r
om%C3%A2ne_%C3%AEntre_1944_%C8%99i_1959 (25.10.2020). 

Scurtu, 1996 Ioan SCURTU (coord.), România: Retragerea trupelor sovietice, 1958, 
Arhivele Naționale ale României, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 
1996, 412 pg. ISBN 9733056731. 

Silivestru, 
1998 

Octavian SILVESTRU, Interviu cu generalul Ion Șuța, Radio România 
Agenția de presă (RADOR) România / Istorie orală, on-line http://www. 



 

723 

rador.ro/2019/01/29/pe-frontiera-cu-iugoslavia-am-intocmit-planul-de- 
fortificatii/ (25.10.2020). 

Sudoplatov et 
alii, 1996 

Pavel SUDOPLATOV, Anatoli SUDOPLATOV, Jerrold L. SCHECTER, 
Leona P. SCHECKTER, Misiuni speciale: Memoriile unui maestru al 
spionajului sovietic, Ed. Elit Comentator, Ploiești, 446 pg., ISBN 973-
9100-96-1. 

Șuța, 1982 Ion ȘUȚA, Infanteria română. Contribuții la istoricul armei, Vol. II: 
De la primul război mondial pînă în zilele noastre, Ed. Militară, Bucu-
rești, 1982, 344 pg. 

Verona, 1992 Sergiu VERONA, Military ocupation and diplomacy: Soviet troops in 
Romania, 1944-1958, Duke University Press, Durham abd London, 1992, 
212 pg. ISBN 0-8223-1171-2. 

Zaharia et alii, 
1994-1995 

Petre ZAHARIA, Emanoil ENE, Florea PAVLOV, Istoria armei geniu 
din armata română, Vol. 1-2, Ed. Militară, 1994-1995, 288 + 420 pg., 
ISBN 973320384X. 

 Arhiva Afacerilor Externe, fond Iugoslavia, dosar 873/1953 f. 1‒26. 
 Arhiva CC al PCR, fond Biroul Politic, dosar 198, f. 4‒5. 
 Arhiva CC al PCR, fond Materiale Documentare, dosar 7, f. 3. 
 Arhiva CC al PCR, fond Materiale Documentare, dosar 7, f. 38. 
 Arhiva CC al PCR, fond Materiale Documentare, dosar 7, f. 41. 
 Arhiva CC al PCR, fond Materiale documentare, dosar 256/1956, f. 1‒3. 
 Arhiva fostului C.C. al P.C.R., dosar nr. 258, f. 1‒8. 

 




