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Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940).
O relectură a unui moment istoric controversat*

Dorin Dobrincu

La sfârşitul primului război mondial, într-un context determinat de prăbuşirea imperiilor central şi est-europene, 
România a ieşit nu doar victorioasă, ca urmare a apartenenţei sale la tabăra Antantei, dar şi cu teritoriul şi populaţia 
practic dublate. Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) şi Transilvania (1 decembrie 1918) au 
intrat în componenţa Regatului României. În următorii ani, aceste teritorii au fost integrate în structurile politice, 
administrative, economice şi culturale ale statului român, conform modelului centralist care se instituise de mai bine 
de jumătate de secol.

În perioada interbelică, în mod special Basarabia a fost o „problemă” între România şi URSS. Aceasta a fost, de 
fapt, cheia relaţiilor româno-sovietice în perioadă. Tensiunile au fost constante după primul război mondial, 
înregistrându-se numeroase confruntări pe Nistru, cu incursiuni ale unor grupuri bolşevice în Basarabia. Totul a 
culminat cu răscoala de la Tatar-Bunar, în 1924. Tratativele româno-sovietice de la Viena desfăşurate în acel an au fost 
întrerupte. Guvernul de la Bucureşti a scos în afara legii Partidul Comunist din România, care avea în program cedarea
Basarabiei şi a altor teritorii de către România. La rândul lor, pentru a-şi accentua pretenţiile asupra Basarabiei, 
sovieticii au înfiinţat dincolo de Nistru Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, în cadrul Republicii 
Sovietice Socialiste Ucrainene, cu capitala la Balta.

Faptul că a existat o presiune constantă a URSS asupra României nu trebuie să ne împiedice a vedea că 
Bucureştiul a dus o politică necorespunzătoare în Basarabia în perioada interbelică: administraţie incompetentă, 
coruptă, care nu a înţeles specificul, nevoile şi aşteptările oamenilor de acolo. Mai ales lipsa de interes, inabilitatea
conducerii statului român în a atrage locuitorii Basarabiei iese în evidenţă la decenii bune de la petrecerea 
evenimentelor. Aşa se explică în bună măsură lipsa de loialitate faţă de statul român în perioada interbelică a unei părţi 
a populaţiei locale.

Statul român nu avea o problemă doar cu democraţia, ci şi cu minorităţile sale etnice şi religioase, inclusiv în 
Basarabia. Eşecul României interbelice a fost cauzat, alături de renunţarea la democraţie, de naţionalismul exacerbat, 
în care a fost atrasă o mare parte a populaţiei, dar şi statul. România nu a ştiut, nici nu a depus eforturi pentru a-şi 
apropia minorităţile. În privinţa Basarabiei, potrivit unor date, nici măcar majoritatea etnică românească nu a fost 
atrasă integral de partea statului român.

La 23 august 1939, Europa a fost luată prin surprindere de semnarea, la Moscova, a pactului Ribbentrop-
Molotov (sau Hitler-Stalin). Oficial era vorba de un pact de neagresiune între Germania şi URSS, dar în fapt, prin 
protocolul adiţional secret, s-au pus bazele împărţirii sferelor de influenţă în centrul şi estul Europei. În articolul 3 se 
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prevedea: „În privinţa Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia. 
Partea germană îşi declară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii”.

Cel de-al doilea război mondial avea să înceapă prin atacarea Poloniei de către Germania nazistă la 1 septembrie 
1939, la împărţirea celei dintâi luând parte din 17 septembrie şi URSS. România şi-a declarat neutralitatea în acel 
context, însă izolarea diplomatică a ţării era o realitate percepută de mulţi ca atare.

În 1940, România a cunoscut un dezagreabil dezacord între declaraţiile responsabililor politici şi faptele 
acestora. În contradicţie cu clamarea, în 1939-1940, a rezistenţei cu orice preţ împotriva oricărei agresiuni, în iunie 
1940 graniţele statului român se prăbuşeau la Est. Şi aveau să se prăbuşească în câteva luni şi la Nord-Vest şi Sud-Est. 
Însuşi Carol al II-lea declara la Chişinău, pe 6 ianuarie 1940, că România nu va ceda nicio parte din teritoriul său. 
Evidentul divorţ între vorbe şi fapte nu se înregistra pentru prima dată, şi nu avea să fie nici ultima oară. De fapt, în 
general discursurile liderilor politici români, în special cele ale lui Carol al II-lea, s-au dovedit „baloane de săpun”. 
Fraze sforăitoare şi atât. Retorica nu a fost urmată de acţiune.

În seara zilei de 26 iunie 1940 (miercuri), la ora 22,00, Gheorghe Davidescu, trimisul extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al României la Moscova, a fost chemat de către V. M. Molotov, ministrul de Externe al URSS, care i-a 
înaintat un ultimatum. În preambulul notei, istoria şi realităţile etnice din Basarabia erau mistificate: „În anul 1918 
România folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei a desfăcut de la Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul 
ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu Ucraineni, cu Republica 
sovietică ucraineană”. Sovieticii considerau că slăbiciunea lor militară era de domeniul trecutului, astfel încât sosise 
momentul rezolvării problemei Basarabiei, prin înapoierea acesteia. De asemenea, în nota ultimativă se aprecia că era 
necesară cedarea către URSS şi „a acelei părţi a Bucovinei a cărei populaţiune este legată în marea sa majoritate cu 
Ucraina sovietică prin comunitate de limbă şi compoziţiunea naţională”. Mai era găsită o „justificare” pentru această 
din urmă solicitare: „Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părţii de nord a Bucovinei către URSS ar 
putea reprezenta, este drept că numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a 
fost pricinuită URSS-ului şi populaţiei Basarabiei prin dominaţiunea de 22 ani a României în Basarabia.”

România a încercat în 27 iunie 1940 să afle care era poziţia Germaniei şi Italiei, să obţină medierea sau chiar 
ajutorul acestora. Ambele puteri au îndemnat însă România să cedeze. Aliaţii din Înţelegerea Balcanică, îndeosebi 
Iugoslavia şi Grecia, au îndemnat la rândul lor România să nu tulbure pacea acestei părţi de Europă. Faptul că aliaţii 
balcanici nu şi-au onorat angajamentele nu trebuie să surprindă prea mult. Şi România procedase asemănător în 17 
septembrie 1939, când, deşi avea un tratat cu Polonia chiar împotriva unei agresiuni sovietice, nu a intervenit în 
favoarea acesteia atunci când URSS a atacat-o şi i-a ocupat jumătatea estică a teritoriului. În iunie 1940 Bucureştiul 
nici măcar nu a mai apelat la Franţa şi Marea Britanie, care acordaseră garanţii României în aprilie 1939, dat fiind că 
prima tocmai îşi recunoscuse înfrângerea în faţa Germaniei, iar cea de-a doua era practic asediată în insula ei.

Pe 27 iunie 1940 (joi), la ora 12,00, Carol al II-lea a convocat Consiliul de Coroană, pe ordinea de zi fiind un 
singur punct: ultimatumul sovietic. Potrivit relatărilor lăsate de participanţi, Gheorghe Tătărescu, primul ministru, a 
prezentat nota sovietică, ideea guvernului român de a solicita discuţii cu sovieticii, precum şi atitudinea Germaniei şi 
Italiei. Generalul Florea Ţenescu, şeful Marelui Stat Major, a descris situaţia militară, insistând asupra faptului că 
exista riscul ca România să lupte pe trei fronturi – cu URSS, Ungaria şi Bulgaria –, ceea ce ar fi însemnat un dezastru. 
Printre altele, el a precizat că, împreună, forţele celor trei ţări aflate la graniţele României erau covârşitoare, totalizând 
140 de divizii, dintre care 100 de divizii de infanterie, 20 de brigăzi de infanterie şi 7 brigăzi moto şi de paraşutişti 
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erau ale sovieticilor. În fapt, cifrele erau mult exagerate. S-a insistat pe necesitatea de a păstra armata intactă. În 
Consiliul de Coroană exista atunci un oarecare echilibru, totuşi cu predominarea celor care erau pentru cedare.

Guvernul de la Bucureşti a remis răspunsul său Kremlinului pe 27 iunie 1940, în care preciza că era „gata să 
procedeze imediat şi în spiritul cel mai larg la discuţiunea amicală şi de comun acord, a tuturor propunerilor emanând 
de la Guvernul sovietic”. Sovieticilor li se solicita să indice locul şi data discuţiilor, care se spera că aveau „să creeze 
relaţiuni trainice de bună înţelegere şi prietenie între URSS şi România”.

Pe 28 iunie 1940 (vineri), URSS a adresat României o nouă notă ultimativă, prin care se „propunea”: „1. În 
decurs de patru zile, începând de la orele 14, după ora Moscovei, la 28 Iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei şi 
Bucovinei de trupele româneşti;/ 2. Trupele sovietice în acelaşi timp să ocupe teritoriul Basarabiei şi partea de Nord a 
Bucovinei;/ 3. În decursul zilei de 28 Iunie trupele sovietice să ocupe următoarele puncte: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea 
Albă;/ 4. Guvernul Regal al României să ia asupra sa răspunderea în ceea ce priveşte păstrarea şi nedeteriorarea căilor 
ferate, parcurilor de locomotive şi vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale, 
uzinelor electrice, telegrafului;/ 5. Să se numească o Comisiune alcătuită din reprezentanţi ai Guvernelor Român şi 
URSS, câte doi din fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor de litigiu în legătură cu evacuarea armatei române şi a 
instituţiilor din Basarabia şi partea de Nord a Bucovinei.” Sovieticii solicitau ca guvernul român să răspundă acestor 
„propuneri” până cel târziu la ora 12,00 în cursul aceleiaşi zile, conform orei Moscovei.

În urma deciziei formale din Consiliul de Coroană, România a acceptat ultimatumul sovietic. Conform
„votului”, 20 de membri au fost pentru cedarea teritoriilor revendicate de sovietici, unul dintre participanţi a fost
„expectativ” şi doar 6 membri ai Consiliului s-au pronunţat pentru rezistenţă. În răspunsul către Moscova se preciza 
chiar de la început: „Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la forţă şi 
deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, se vede silit să primească condiţiunile de evacuare specificate în 
răspunsul sovietic”. Se solicita însă prelungirea termenelor de evacuare a teritoriilor în discuţie, invocându-se 
inundaţiile care stricaseră căile de comunicaţie.

Carol al II-lea avea să noteze în jurnalul său: „consider că se face o foarte mare greşeală de a ceda fără nicio 
rezistenţă, aproape un sfert din ţară, dar mă văd copleşit de avizul marii majorităţi a acelora cărora le-am cerut sfatul”. 
Dincolo de retorică, responsabilitatea pentru decizia din seara zilei de 27 iunie 1940 revine în primul rând regelui. 
Acesta a folosit Consiliul ca paravan pentru a-şi camufla responsabilitatea. Declaraţiile sale publice şi de jurnal pentru 
păstrarea integrităţii ţării, pentru rezistenţă, nu s-au concretizat. Consiliul de Coroană nu avea putere de decizie 
conform Constituţiei din februarie 1938. Cel care avea dreptul de a declara război, de a ordona armatei să lupte era 
regele, nu altcineva. Carol al II-lea a făcut un joc ciudat. Era interesat practic mai mult de cum avea să rămână în 
istorie (vezi Însemnările sale), dar nu şi-a asumat responsabilitatea cedării teritoriilor estice ale României. Paradoxal, 
varianta lui de interpretare pare să se fi impus în discursul public, chiar şi în cel istoric de după 1989.

Dincolo de voinţa ei de a lupta, armata română a fost nevoită să se retragă, din ordin, chiar din ziua de 28 iunie 
1940, în condiţii foarte grele, făcând faţă provocărilor unor grupuri de agenţi sovietici, ostilităţii unei părţi a populaţiei 
locale, agresiunii trupelor sovietice, acestea blocând căile de comunicaţie, confiscând materiale de război, reţinând, 
maltratând şi chiar ucigând militari români. Reprezentanţii administraţiei româneşti s-au evacuat în condiţii 
asemănătoare. Şi mai dificilă a fost situaţia refugiaţilor, mulţi nereuşind să plece decât cu hainele de pe ei. O dramă în 
mii de acte se desfăşura de la Hotin la Marea Neagră, şi de la Nistru la Prut.

Autorităţile române se temeau, la sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie 1940, că, în contextul ocupării 
Basarabiei, sovieticii nu se vor opri la Prut, ci vor ajunge chiar pe Siret sau la Carpaţi. După 28 iunie 1940, în 
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teritoriile anexate de la România, Armata Roşie a dislocat importante forţe: 15 divizii de infanterie, motorizate şi 
cavalerie, 7 brigăzi de tancuri şi trupe aeropurtate. Agresiunea sovietică din iunie 1940 a dus practic la apariţia unei 
tensiuni deosebite între România şi URSS, vecină cu starea de război.

Conform recensământului populaţiei efectuat în aprilie 1941, în România se găseau 68.953 de persoane 
provenind din teritoriile pierdute în favoarea URSS. Întrucât ultimatumul a venit pe neaşteptate, iar retragerea 
autorităţilor române s-a făcut în foarte mare grabă, în doar patru zile, foarte multe persoane nu au avut timp să se 
evacueze. Ulterior s-au depus peste 70.000 cereri de repatriere în România.

Nu s-a înregistrat doar o trecere a civililor la vest de Prut, ci şi o mişcare în sens invers. Era vorba de etnici 
români din Basarabia, dar şi de etnici evrei din zonă, chiar şi din Vechiul Regat. De ce au făcut-o? În primul rând au 
ales această variantă cei care, români sau evrei, erau originari din zonele cedate şi aveau familiile acolo. În al doilea 
rând, în cazul evreilor, manifestările antisemite din România cunoscuseră o adevărată explozie în anii anteriori, 
inclusiv în discursul oficial. Statisticile privind acest proces al trecerii civililor de la Vest la Est de Prut, după 
ultimatumul sovietic, nu sunt foarte precise. Oficiosul moscovit Pravda anunţa la 26 iulie 1940 că în Basarabia 
reveniseră din România 149.974 de persoane. Conform datelor româneşti, până la 4 august 1940 trecuseră în Basarabia 
112.000 de oameni. Se observă o tendinţă a statisticilor sovietice de a ridica numărul persoanelor care au avut această 
opţiune, în vreme ce statisticile româneşti diminuează cifrele.

Cedarea Basarabiei a fost, fără îndoială, o alegere dificilă pentru România. Însă existau alternative? Se putea 
rezista? Acestea nu sunt întrebări noi, ele au fost puse încă din iunie 1940 de către participanţii la evenimente, dar şi de 
istorici (mult) după aceea. 

*  *  *
Care au fost consecinţele cedării Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa? Au existat câteva efecte 

importante, cele mai multe cu impact pe termen mediu şi lung:
1. Începutul dezmembrării României. Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa a fost începutul 

sfârşitului  „României Mari”, a fost semnul că aceasta încetase să existe. A fost deopotrivă un asasinat (sovietic) şi 
o sinucidere (românească).

2. Abandonarea fără luptă a unei şesimi din teritoriul naţional şi a unei cincimi din populaţie (cetăţeni români!) în 
braţele unui sistem totalitar. Faptul că românii nu au luptat în iunie 1940 pentru Basarabia, nordul Bucovinei şi 
ţinutul Herţa a contribuit la întărirea în rândul locuitorilor acestor teritorii a sentimentului de dezinteres din partea 
României, a părăsirii în faţa ameninţării vecinului de la răsărit.

3. Umilirea, demoralizarea ţării, a armatei în primul rând, a populaţiei în ansamblu. În iunie 1940 o ţară întreagă era 
derutată, înfricoşată, traumatizată, cu guvernanţi incapabili să-şi asume răspunderea unor acţiuni demne, nu doar 
dureroase. Populaţia României era deja obosită din cauza impozitelor considerabile, a concentrărilor repetate şi 
lungi ale unui mare număr de soldaţi în ultimii doi ani, mai ales ţărani, a rechiziţiilor, şi acestea efectuate îndeosebi 
în mediul rural. 

4. Slăbirea prestigiului internaţional al statului român.
5. Încurajarea pretenţiilor Ungariei şi Bulgariei asupra unor părţi din teritoriul României, care din iulie 1940 au 

devenit şi mai insistente. În august-septembrie ele aveau să se concretizeze, Transilvania de Nord-Est fiind cedată 
Ungariei, iar Cadrilaterul Bulgariei.

6. Slăbirea capacităţilor militare, economice şi demografice ale României. 
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7. Înrăutăţirea situaţiei politice interne, glisarea şi mai mult spre extremism a regimului politic carlist: cooptarea 
legionarilor în guvernul de la Bucureşti; numirea unui prim-ministru progerman declarat, Ion Gigurtu; măsuri 
şovine dure, cum a fost cazul cu legile antisemite, rasiste, din 8 august 1940, inspirate direct din legislaţia nazistă
de la Nürnberg. Cedările teritoriale din iunie 1940, urmate de cele din august-septembrie acelaşi an, aveau să ducă 
şi la alte schimbări în planul politicii interne, inclusiv la instituirea unui regim militar, în frunte cu generalul Ion 
Antonescu, cu accente fasciste, în următorii patru ani, ba chiar cu ingrediente totalitare în timpul „statului naţional 
legionar”.

8. Căutarea unor „ţapi ispăşitori” în interior, pentru dezastrul României, pentru laşităţile din vara anului 1940: 
democraţia interbelică, cu sistemul partidelor politice; minorităţile etnice şi religioase, în mod special evreii.

9. Represiunea sovietică împotriva unei părţi importante a populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul 
Herţa: arestări, deportări, execuţii/asasinate, spolierea locuitorilor, schimbarea forţată a sistemului social şi a 
componenţei etnice etc.

*  *  *
Intenţia realizatorilor acestei expoziţii a fost să accentueze momentul iunie 1940, dar nu să reducă aria de 

acoperire asupra ultimatumului sovietic, ci să trateze evenimentul în contextul din cea de-a doua parte a anului 1939 şi 
mai ales din anul 1940. De aceea, expoziţia prezintă contextul internaţional de la începutul celui de-al doilea război 
mondial, îndeosebi relaţiile României cu URSS, Germania, Franţa, Marea Britanie etc., izolarea statului român pe plan 
internaţional, situaţia politică internă, propaganda guvernamentală românească, propaganda sovietică în estul 
României, situaţia armatei române, infrastructura românească (căi ferate, drumuri etc.), ultimatumurile sovietice din 26 
şi 27 iunie 1940, cedarea de către guvernul de la Bucureşti, pătrunderea sovieticilor în estul României, în 28-29 iunie 
acelaşi an, retragerea armatei şi administraţiei româneşti din teritoriile pierdute, retragerea civililor şi problema 
refugiaţilor din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa şi situaţia acestora după iunie 1940, reflectarea în presă a 
tuturor aspectelor de mai sus. De asemenea, prezentăm publicului un număr de fotografii care privesc ocuparea 
Basarabiei în vara anului 1940, realizate de sovietici, ele fiind păstrate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova.

Prezenta expoziţie este rezultatul colaborării dintre Arhivele Naţionale ale României, Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, 
Serviciul Istoric al Armatei şi Arhiva Naţională de Filme. Mulţumim conducerilor şi angajaţilor acestor instituţii 
pentru susţinerea şi eforturile depuse în vederea finalizării acestui proiect expoziţional. 


