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CURRICULUM VITAE 

ION CALAFETEANU 

  

  

 

 

 

 

Curricu

lum vitae  

Europa

ss  

 

 

  

Informa

ţii personale 

 

Nume / 

Prenume 

Calafeteanu Ionel 

Adresa(e

) 

str. Băiculeşti, nr. 9, bl. A1, sc. 2, ap. 74, Bucureşti 

Telefon(-

oane) 

0723-273452 

E-

mail(uri) 

calaion@yahoo.com 

  

Nationali

tate(-tati) 

Română 

  

Data 

naşterii 

3 octombrie 1940 

  

Sex Masculin 
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Locul 

de muncă 

vizat / 

Domeniul 

ocupaţional 

învăţământ superior, cercetare, diplomație 

  

Experie

nţa 

profesională 

 

  

Perioada, 

funcţia, postul 

ocupat 

2009 – prezent – director științific al IRRD  

2001 - prezent - conducător de doctorat domeniul 

istorie 

1995 - prezent - profesor universitar  

1966-1969, 1990-2000 - diplomat 

1970-1989 - cercetător ştiinţific principal 

 

Principal

ele activităţi şi 

responsabilităţi 

- coordonarea activității științifice în cadrul IRRD 

- orientarea şi îndrumarea doctoranzilor în stabilirea 

planului de cercetare şi de valorificare a rezultatelor 

- orientarea şi îndrumarea doctoranzilor în vederea 

participării la activităţi ştiinţifice (proiecte de cercetare, 

conferinţe, seminarii şi cursuri doctorale etc.), organizarea 

mobilităţilor interne şi externe etc.  

- analiza conţinutului academic şi, după caz, 

reorientarea cercetării 

- controlul procesului de cercetare ştiinţifică în 

conformitate cu angajamentele asumate 

Numele 

şi adresa 

angajatorului 

Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, 

str. C.A. Rosetti, nr. 33, București, sector 2;Universitatea 

„Valahia” din Târgovişte, B-dul Carol I, nr. 2, 130024, 

Târgovişte, România 

Tipul 

activităţii sau 

sectorul de 

activitate 

cercetare științifică, activitate didactică universitară 

  

Educaţi

e şi formare 
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Perioada 1976 - doctor în Istorie 

1964-1966 - curs postuniversitar de Relaţii 

internaţionale 

1959-1964 - Facultatea de Istorie a Universităţii 

Bucureşti 

Calificare

a / diploma 

obţinută 

absolvent cu diplomă de absolvire 

Disciplin

e principale 

studiate / 

competenţe 

dobândite 

Istorie contemporană; Drept internaţional; Relaţii 

internaţionale 

Numele 

şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucureşti 

  

Aptitudi

ni şi 

competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) 

maternă(e) 

română 

  

Limba(i) 

străină(e) 

engleză, franceză, germană, italiană, rusă 

Autoeval

uare 

 Înţelegere Vorbire Scrie

re 

Nivel 

european (*) 

 Ascul

tare 

Ci

tire 

Partici

pare la 

conversaţie 

Dis

curs orale 

Expri

mare scrisă 

Limba 

engleză 

 
 bine  bine  bine  bine  bine 
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Limba 

franceză 

 
 bine  bine  bine  bine  bine 

Limba 

germană 

 
 bine  bine  bine  bine  bine 

Limba 

italiană 

 
 bine  bine  bine  bine  bine 

Limba 

rusă 

 
 slab  slab  slab  slab  slab 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă 

pentru limbi 

  

Compete

nte şi abilităţi 

sociale 

foarte bune 

  

Compete

nţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

bune 

  

Compete

nţe şi 

cunoştinţe de 

utilizare a 

calculatorului 

medii 

  

  

Permis(e

) de conducere 

Cat. B 

  

  

Anexe Lista de lucrări publicate 
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BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

ION CALAFETEANU 

 

A. Cărţi publicate în străinătate 

 

 A.1. Prim autor 

 

1. Ion Calafeteanu, Viorica Moisuc, Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu 

România, Chişinău, Editura Hyperion, 1995, 348 p. 

 

  

A.2. Coautor 

 

1. Henryk Batowski, Jacques Bariety, Fernand L’Huiller ş.a., Les 

conséquences des traités de paix de 1919-1920 en Europe centrale et sud-

orientale, Association des Publications près les Universités de Strasbourg, 

1987, 400 p. (Partea a III-a: Jean-Michel Casset, Magda Ormos, Jean Berenger, 

Istvan Hunyadi, Josef Buszko, Janusz Zarnowski, Friedrich Prinz, Antoine 

Mares, Charles Voytasek, Harry Hanak, Ion Calafeteanu, Cristian Popişteanu, 

Dan Berindei, Catherine Durandin, Identités nationales et minorités, p. 121-

311). 

 2. Gh. Unc, I. Calafeteanu, Otnoşenia drujbî i sotrudnicestvo mejdu 

R.K.P. i K.P.S.S., mejdu S.R.R. i S.S.S.R., în vol. “Na putiah neruşimoi drujbî”, 

Moskvo, Izd. Nayka, 1977, p. 179-188. 

 3. Ion Calafeteanu, Relations roumano-espagnoles (1939-1944), în 

“Espana y Rumania: Espacios, Sociedas y Fronteras”, coord. Porfirio Sanz 

Camanes, p. 153-172, Universidad de Castilla - La Mancha, 2006. 

 

 B. Cărţi publicate în ţară 

 

 B.1. Singur autor 

 

1. Ion Calafeteanu, Scrisori către tovarăşa Ana, Editura 

Univers Enciclopedic, 2005, 394 p. 

2. Ion Calafeteanu, Exilul românesc. Erodarea speranţei, 

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 493 p. 

3. Ion Calafeteanu, Politică şi exil, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2000, 386 p.; 

4. Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Bucureşti, Editura 

Univers Enciclopedic, 1999, 290 p.; 

5. Ion Calafeteanu, Politică şi interes naţional, Bucureşti, 
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Editura Enciclopedică, 1996, 292 p.; 

6. Ion Calafeteanu, Istoria românilor. Scurtă prezentare, 

Departamentul Informaţiilor Publice, 1996, 32 p. (Textul este reprodus 

pe Internet, pe site-ul Guvernului României); 

7. Ion Calafeteanu, Die Geschichte der Rumänen. Kurze 

Übersicht, Departement für Öffentliche Information, 1996, 32 p.; 

8. Ion Calafeteanu, Histoire des roumains. Brève 

présentation, Departement des Informations Publiques, 1996, 32 p.; 

9. Ion Calafeteanu, La storia dei romeni. Breve 

presentazione, Dipartimento della Informazioni Publiche, 1996, 32 p.; 

10. Ion Calafeteanu, The History of the Romanians. In Brief, 

Public Information Department, 1996, 32 p.; 

11. Ion Calafeteanu, Historia de los rumanos. Una breve 

presentacion, Dipartimento de las Informaciones Publicas, 1996, 32 p.; 

12. Ion Calafeteanu, Revizionismul ungar şi România, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 230 p.; 

13. Ion Calafeteanu, Iuliu Maniu - Ion Antonescu: Opinii şi 

confruntări politice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994, 218 p.; 

14. Ion Calafeteanu, Diplomaţia românească în sud-estul 

Europei, Bucureşti, Editura Politică, 1980, 296 p. 

 

 B.2. Prim autor şi/sau coordonator 

 

 

1. Ion Calafeteanu (autor şi coordonator), Istoria politicii 

externe româneşti, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 896 p.; 

2. Ion Calafeteau, Alexandru Cornescu-Coren, România şi 

criza din Orientul Mijlociu (1965-1971), Editura Sempre, Bucureşti, 

2002, 208 p.; 

3. Ion Calafeteanu, Nicolae Dinu, Nicolae Nicolescu, 

Grigore Gafencu - Misiune la Moscova, 1940-1941, Bucureşti, Editura 

Univers Enciclopedic, 1995, 240 p.; 

4. Ion Calafeteanu, Nicolae Dinu, Teodor Gheorghe, 

Emigrarea populaţiei evreieşti din România în anii 1940-1944, 

Bucureşti, Editura Silex, 1993, 256 p.; 

5. Ion Calafeteanu, Cristian Popişteanu, (coord.), Mircea 

Babeş, Şerban Rădulescu-Zoner, Valeriu Stan, Nicolae Stoicescu, Politica 

externă a României, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, 

416 p.; 

6. Ion Popescu Puţuri şi Ion Calafeteanu (coordonatori), 

Din cronica relaţiilor poporului român cu popoarele vecine, vol. I, 
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Bucureşti, Editura Militară, 1984, 372 p. (Ion Calafeteanu, România şi 

colaborarea între statele din sud-estul Europei la sfârşitul anului 1938, 

p. 241-333); 

7. Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coordonatori), 

Afirmarea statelor naţionale independente şi unitare din centrul şi sud-

estul Europei, 1821-1923, Bucureşti, Editura Academiei, 1980, 280 p. 

(Ion Calafeteanu, Turcia, p. 228-258); 

8. Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coordonateurs), 

L’afirmation des états nationaux indépendants et unitaires du centre et 

du sud-est de l’Europe, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1980, 364 p. 

(Ion Calafeteanu, La Turquie, p. 309-348); 

9. Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, (coord.),  Assertion of 

Unitary Independent National States în Central and Southeast Europe 

(1821-1923), Bucureşti, Editura Academiei, 1980, 366 p. (Ion 

Calafeteanu, Turkey, p. 305-344); 

10. Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, (coord.), Die 

Nationalstaaten Südost und Mitteleuropas in den Jahren 1821-1923, 

Bucureşti, Editura Kriterion, 1983, 416 p. (Ion Calafeteanu, Türkei, p. 

283-320); 

11. Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (összeállitotta), A 

független és egységes nemzeti államok kialkulása közepes délkelet-

Európaban (1821-1923), Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984, 414 p. 

(Ion Calafeteanu, Türökszag, p. 349-393). 

12. Ion Calafeteanu (coordonator), Revoluţia din Decembrie 

1989 şi integrarea europeană a României, Editura Militară, Bucureşti, 

2008 (I. Calafeteanu, Contribuţia exilului românesc la mişcarea de 

unitate europeană, 1947-1949, p. 49-66). 

13. Ion Calafeteanu (coordonator), Gheorghe Neacşu, 

Daniela Osiac, Sebastian Rusu, Revoluţia română din Decembrie 1989. 

Documente, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 772 p. 

14. Ion Calafeteanu, Veronica Nanu, Dinu Zamfirescu, 

România la Conferința de Pace de la Paris (1946), vol. II, București, 

Editura Enciclopedică, 20011, 262.p 

15. Ion Calafeteanu (coord.), Teodora Stănescu, Gheorghe 

Neacșu, Daniela Osiac, Când Europa arde ...Documente. Ședințele CPEx 

și ale Biroului Permanent al CPEx din anul 1989, București, Editura 

IRRD, 2015, 743 p.  

16. Ion Calafeteanu (coord), Revoluția din Decembrie 1989 

și integrarea europeană, București, Editura Militară, 2008 (Ion 

Calafeteanu, Contribuția exilului românesc la mișcarea de unitate 

europeană, 1947-1949, p.49-66) 



Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște 

 14 

17. Ion Calafeteanu, Acordul de la Salonic, în „Români și 

bulgari. Provocarea unei vecinătăți” (coord. Florin Anghel, Marian Cojoc, 

Magdalena Tita), București, Editura Curtea Veche, 2007, p. 231-234.  

 

 

 B.3. Coautor 

 

1. Colectiv, Istoria Senatului României, Editura Monitorul 

Oficial, Bucureşti, 2004 (cap. “Probleme ale politicii externe a României 

în dezbaterea Senatului în anii 1917-1927”, p. 357-366). 

2. Gh. Buzatu, Ion Calafeteanu, Şt. Gorovei, V. Moisuc, Şt. 

Pascu, C. Preda, P Petrescu, Şt. Ştefănescu, Alexandru Zub, The Union. 

Strivings along two Millenia, Department for Public Information, 

Government of Romania, 1998, 184 p.; 

3. Al. Niculescu, I.C. Popescu, N. Dinu, I. Calafeteanu, N. 

Chiroiu, A. Vieriţă, D. Bleoancă, G. Lupşa, România la Organizaţia 

Naţiunilor Unite, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 428 p.; 

4. Colectiv, Reprezentanţele diplomatice ale României, vol. 

3, Bucureşti, Editura Politică, 1973, 718 p. (Ion Calafeteanu, Siria, p. 488-

497); 

5. G. Potra, N. Dinu, C.I. Turcu, I. Calafeteanu, N. Nicolescu, 

Constantin Vişoianu - Misiunile mele, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 

1997, 418 p.; 

6. Alexandrescu, I. Ardeleanu, C. Botoran, I. Calafeteanu 

ş.a., România în anii celui de-al doilea război mondial, Bucureşti, 

Editura Militară, 1989, 664 p. (cap. II: V. Moisuc, I. Chiper, C. Botoran, 

I. Calafeteanu, I. Talpeş ş.a., Evoluţia situaţiei internaţionale în 

perioada interbelică. Politica externă a României, p. 76-154); 

7. P. Bărbulescu, I. Calafeteanu, I. Cloşcă, N. Ecobescu 

(coordonator), G. Marin, I. Şerbănescu, Relaţiile internaţionale 

postbelice (1945-1980), Bucureşti, Editura Politică, 1983, vol. I - 466 p., 

vol. II - 552 p.; 

8. V. Moisuc, I. Calafeteanu, C. Botoran, Tezaurul României 

la Moscova, Bucureşti, Editura Globus, 1993, 196 p.; 

9. Colectiv, Dicţionar diplomatic, Bucureşti, Editura 

Politică, 1979, 1080 p.; 

10. C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, 

România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920), Cluj-Napoca, 

Editura Dacia, 1983, 414 p.; 

11. Colectiv, Rezistenţa antifascistă şi antiimperialistă în 

Asia şi Africa, 1931-1945, Bucureşti, Editura Militară, 1986, 400 p. (I. 
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Calafeteanu, Indonezia, p. 251-284); 

12. Ion Calafeteanu, Istoricul unei evoluţii ascendente 

dincolo de vitregiile vremilor (The History of an Ascendent Evolution 

Submitted to Time’s Hostility), în “2000 de ani de relaţii intereuropene 

Orient-Occident. Studiu de caz: România - Olanda, Editura Univers 

Enciclopedic, 2004, p. 205-226; 

13. Ion Calafeteanu, Acordul de la Salonic, în „Români şi 

bulgari. Provocările unei vecinătăţi”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 

2007 (coord. Florin Anghel, Mariana Cojoc, Magdalena Tiţa), p. 231-244; 

14. Ion Calafeteanu, Exilul românesc din Franţa, în „O 

istorie a românilor de pretutindeni”, vol. IV, Editura Semne, Bucureşti, 

2007, p. 106-126; 

15. Ion Calafeteanu, Grigore Gafencu and the Hague 

Congress of Europe (1948), în „Europe as viewed from the margins. An 

east-central European perspective from World War I to present”, Valahia 

University Press, Târgovişte, 2008, p. 119-128; 

16. Colectiv, România în anii celui de-al doilea război 

mondial (Cap. II: Evoluţia situaţiei internaţionale în perioada 

interbelică. Politica externă a României), vol. I, Editura Militară, 

Bucureşti, 1989, p. 76-154; 

17. Colectiv, Al doilea război mondial. Situația evreilor din 

România (1939-1941), (coord. Alesandru Duțu, Constantin Botoran), 

volumul I, partea I, Fundația Culturală Română, Centrul de Studii 

Transilvănene, Cluj – Napoca, 1944, 305 p. ; partea a II-a, 350 p.   

 

 B.4. Editor 

 

1. Grigore Gafencu, Gânduri peste Cortina de Fier, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2006, 580 p.; 

2. Grigore Gafencu, Jurnal, vol. II, Editura Paideia, 

Bucureşti, 2008 (Institutul Naţional pentru Memoria Exilului 

Românesc) ; 

3. Grigore Gafencu, Jurnal (1940-1943), Târgoviște, Cetatea 

de Scaun, 2012 (împreună cu Laurențiu Constantiniu). 

4. Grigore Gafencu, Jurnal (1940-1943), vol. I, 598 p., vol. 

II (18 iulie 1943 – 23 ianuarie 1944), 334 p., Editura Cetatea de Scaun, 

Târgovişte, 2017   

5.  Ion Calafeteanu, Gheorghe Sbârnă, Tratatele de pace ale 

României, 1919-1920, cu un studiu introductiv, Editura Muzeul 

Literaturii Române, Bucureşti, 2017, 606 p.   
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 C. Studii publicate în străinătate 

 

 C.1. Unic autor 

 

1. Ion Calafeteanu, Considerations sur le bloc balkanique des neutres, în 

vol. “Les grandes Puissances et les Balkans”, Sofia, 1973, p. 415-418; 

 2. Ion Calafeteanu, Romania and the Bloc of Neutrals, în “Revue de 

droit internationale, des sciences diplomatiques et politique (International 

Law Review)”, Genève, anul 52 (1974), nr. 2, p. 79-115; 

 3. Ion Calafeteanu, Die Kulturell-erzieherische Tätigkeit des 

Arbeiterbewegung in Rumänien in der Zwischenkriegszeit, în “I.T.H.”, vol. 17 

(1981), p. 202-212; 

 4. Ion Calafeteanu, La politique exterieure de la Roumanie (mars 

1938 - mai 1940), în “Revue de la deuxième guerre mondiale”, Paris, nr. 119, 

1980, p. 101-104; 

 5. Ion Calafeteanu, Die Gewerschaftsbewegung Rumäniens in der 

Zwischenkriekszeit, în “I.T.H.” (Internationale Tagung der Historiker der 

Arbeiterbewegung), vol. 18 (1980), Wien, Europaverlag, p. 268-273; 

 6. Ion Calafeteanu, Die Solidarität der Arbeiterklasse Rumäniens 

mit dem Befraiungskampf der Volker der Kolonien, în “I.T.H.”, vol. 20 (1984), 

Wien, Europaverlag, p. 224-231; 

 7. Ion Calafeteanu, Les relations économiques germano-roumaines 

de 1933 à 1944, în “Revue de la deuxième guerre mondiale et des conflicts 

contemporaines”, (35 année) 1985, nr. 140 (octobre), p. 23-35; 

 8. Ion Calafeteanu, Die Gründung der Einheitspartei der 

Arbeiterklasse Rumäniens (1944-1948), în “I.T.H.”, vol. 21 (1985), Wien, 

Europaverlag, p. 153-155; 

 9. Ion Calafeteanu, Die Rolle der ländlichen Abwanderung beim 

Anwachsen der Arbeiterklasse, în “I.T.H.”, vol. 22 (1986), Wien, Europaverlag, 

p. 146-151. 

 10. Ion Calafeteanu, Relations roumano-espagnoles (1939-1944), în 

„Espana y Rumania. Espacios, Sociedades y Fronteras”, Universidad de Castilla 

- La Mancha, coord. Profirio Sanz Camanes, 2006, p. 153-172. 

 

 D. Studii publicate în ţară 

 

 D.1. Unic autor 

1. Ion Calafeteanu, Mişcarea de rezistenţă a poporului indonezian în 

anii celui de-al doilea război mondial, în “Revista de istorie”, tomul 34 (1981), 

nr. 11, p. 2065-2089; 
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2. Ion Calafeteanu, Grigore Gafencu: Fapta României, un act de justiţie, 

în “Magazin istoric”, 1979, nr. 8, p. 47-49; 

3. Ion Calafeteanu, România şi blocul neutrilor, în “Revista Română de 

studii internaţionale”, 1972, nr. 2-3, p. 267-300; 

4. Ion Calafeteanu, Izolarea internaţională a României şi dictatul de la 

Viena, în “Revista română de studii internaţionale”, 1981, nr. 1, p. 45-54; 

5. Ion Calafeteanu, Consideraţii privind politica externă a regimului 

horthyst (1926-1936), în “Revista de istorie”, 1990, nr. 9-10, p. 883-895; 

6. Ion Calafeteanu, The Last Conference of the Balkan Entente, în “Revue 

Roumaine d’histoire”, 1980, nr. 2-3, p. 229-245; 

7. Ion Calafeteanu, Regimul antonescian şi emigrarea populaţiei 

evreieşti, în “Revista de istorie”, 1992, nr. 3-4, p. 371-384 (I) şi 1994, nr. 5-6, p. 

463-478 (II); 

8. Ion Calafeteanu, Official Proclamation of Romania’s Neutrality at the 

Beginning of the Second World War, în “Revue Roumaine d’études 

internationales”, 1973, nr. 4, p. 165-187; 

9. Ion Calafeteanu, Romania and the Bloc of Neutrals, în “Revue 

Roumaine d’études internationales”, 1972, nr. 2-3, p. 291-326; 

10. Ion Calafeteanu, L’isolement international de la Roumanie et le 

diktat de Vienne, în “Revue Roumaine d’études internationales”, 1981, nr. 1, p. 

45-54; 

11. Ion Calafeteanu, Orientations dans la politique roumaine à l’égard 

des états du sud-est européen aprés l’Anschluss, în “Revue Roumaine 

d’histoire”, 1977, nr. 4, p. 717-737; 

12. Ion Calafeteanu, 1940-1944. Cetăţeni români cu steaua lui David în 

Europa lui Hitler, în “Magazin istoric”, 2000, nr. 10, p. 19-22, 26 (I) şi nr. 11, 
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LAUDATIO 

In honorem prof.univ.dr. IONEL CALAFETEANU 

 

 

Într-o lume în care anii de pace se pot număra cu zecile, iar cei de 

războaie cu miile, domnul profesor Ionel Calafeteanu este un optimist, un 

istoric optimist, fiind în marea familie a istoricilor ceea ce aș putea numi cu un 

termen neacademic, o figură. Optimismul său nu-l împiedică să-și construiască  

conferințele sau cursurile pe care le predă studenților cu rigoare științifică, 

credibilitate, dragoste pentru meserie.  

Născut la 3 octombrie 1940 în satul Verbicioara, județul Dolj, a făcut 

școala elementară și liceul în comuna Plenița, județul Dolj, după care a urmat 

cursurile Facultății de Istorie la Universitatea din București (1959-1964). 

Datorită rezultatelor obținute în plan profesional în timpul facultății, în 1964 a 

fost selectat pentru a urma cursul postuniversitar de relații internaționale 

organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Învățământului pe 

lângă Facultatea de Drept a Universității București. În cadrul acestui curs 

(1964-1966) el și-a dezvoltat pregătirea profesională în domeniul dreptului 

internațional public și privat, al economiei mondiale, istoriei relațiilor 

internaționale, limbilor străine etc. După absolvirea Cursului a fost repartizat 

atașat diplomatic în cadrul MAE (1966-1969), fiind transferat apoi la Asociația 

de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI).  

 

Alte trepte profesionale 

În anul 1969 s-a înscris la concursul pentru pregătirea doctorală, 

obținând titlul de „doctor în istorie” (1976). În 1971 a devenit cercetător la 

Institutul de Studii Istorice și Social – Politice (1971-1990). În ianuarie 1990 a 

fost rechemat în centrala MAE, fiind trimis la post la New-York, în cadrul 

Misiunii Permanente a României pe lângă ONU (1990-1992) și, apoi, în calitate 

de director adjunct la Accademia di Romania la Roma (1996-1999). 

Concomitent, prof. Ion Calafeteanu a fost profesor asociat la Universitatea 

București (1993-1996), Universitatea Cresștină Dimitrie Cantemir (2000-

2003) și Universitatea „Valahia” din Târgoviște (din 1995), iar din 2000 

profesor titular al Cursului de Istorie Contemporană Universală la Facultatea 

de Științe Umaniste a Universității „Valahia”. 

 

Cercetare științifică 

Atenția profesorului Ionel Calafeteanu s-a concentrat asupra a trei 

probleme majore: 
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- Politica externă a României în epoca contemporană (cu predilecție 

perioada 1918-1947), incluzând participarea României la Conferințele de Pace 

de la Paris (1918-1920, 1945-1947), consacrarea internațională a Marii Uniri, 

crearea sistemului regional de alianțe, activitatea la Liga Națiunilor, 

neutralitatea României (1938-1940), atitudinea opiniei publice față de politica 

externă a guvernului român etc. Pentru profesionalismul său, prof.univ.dr. 

Ionel Calafeteanu a fost – și este și azi, membru al Comisiei Române privind 

dezbaterea problemelor despre situația tezaurului românesc depus la Moscova 

în 1917-1918.  

- Problema situației populației evreiești din România în anii interbelici 

(și a minorităților în general), situația evreilor în teritoriile pierdute în 1940, 

atitudinea guvernului român față de situația cetățenilor evrei aflați în alte țări 

etc. Amintim că dl. prof. univ. dr. Ionel Calafeteanu a fost și membru al 

Comisiei mixte româno-israeliene pentru problema holocaustului.  

- Istoria exilului românesc anticomunist a fost alt domeniu în care 

istoricul Ionel Calafeteanu a fost un adevărat deschizător de drumuri în 

domeniul cercetării. El consideră că istoria exilului românesc este o pagină de 

istorie națională pentru cel puțin trei rațiuni: indiferent de locul în care i-a 

purtat un destin nemilos, exilații au rămas în continuare români; scopul final 

al activității lor era reîntoarcerea în țară; eliberarea României de sub dominația 

sovietică și comunistă și în această direcție au lucrat și au sperat.  

Nu doar istoria națională a stat sub lupa cercetătorului Calafeteanu. 

 Dintre temele de istorie universală asupra cărora și-a concentrat atenția 

dl. Ionel Calafeteanu amintim afirmarea statelor naționale în centrul și sud-

estul Europei, rezistența în anii celui de-al doilea război mondial, criza din 

Orientul Apropiat și poziția României etc. Să amintim că pentru prima oară în 

istoriografia românească prof.univ.dr. Ionel Calafeteanu a analizat rădăcinile  

istorice și etapele revizionismului ungar interbelic, baza lui socială, mijloacele 

financiare și metodele de acțiune folosite, propaganda, teza „autonomiei” 

Ardealului , diversiunea „transilvanismului” etc. 

Noi, cei care lucrăm în acest domeniu, știm ce înseamnă să fi la curent cu 

izvoarele documentare și cu literatura de specialitate: mii de ore de studiu în 

arhive și biblioteci: a efectuat cercetări în arhive și biblioteci din Franța, Marea 

Britanie, SUA, Federația Rusă, Israel, Italia, și desigur Arhivele Naționale ale 

României.  

Pentru valoarea lor științifică, studii semnate de profesorul Calafeteanu 

au apărut în reviste de prestigiu precum „Revue de droit internationale, des 

sciences diplomatique et politique” (Geneva, 1974), „Revue de la deuxieme 

guerre mondiale” (Paris, 1980), „Revue de la deuxieme guerre mondiale et des 

conflicts contemporaines” (Paris, 1985) sau în culegeri de articole apărute în 

edituri din Strassbourg, Moscova, Serbia, Linz, Viena etc 
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Pentru profilul moral al istoricului care este prof.univ.dr.Ionel 

Calafeteanu amintesc aici un fapt concludent din acest punct de vedere. Când, 

în 1980, a publicat lucrarea de doctorat la Editura Politică, nu a fost de acord 

cu unele cerințe ale redacției, pe care le-a respins ca nefiind conforme cu 

adevărul istoric, ceea ce, în final, l-a determinat pe autor să renunțe la 

publicarea integrală a lucrării. 

 

Respectul pentru adevăr reprezintă o caracteristică a cercetării științifice 

a profesorului Ionel Calafeteanu, linie de conduită de la care nu s-a abătut. Cu 

o documentare bogată, cu o expunere clară, logică el caută adevărul dincolo de 

aparențe, adevăr nu de puține ori ascuns sau chiar mistificat. Om al dialogului, 

el convinge și se lasă convins când este vorba de adevăr. El este un om al 

nuanțelor pe care spiritul lui lucid, critic le identifică și le susține cu argumente 

și cu talent.  

Și doresc să evidențiez o fibră de patriotism care străbate întreaga creație 

științifică a profesorului Ionel Calafeteanu, un patriotism decent dar puternic, 

optimist și plin de bun simț. Acest simț patriotic este demonstrat și de dăruirea 

cu care profesorul Ionel Calafeteanu s-a implicat în sărbătorirea centenarului 

Marii Uniri, în lucrările publicate și în conferințele ținute, practic, în întreaga 

țară cu prilejul acestei prime aniversări seculare. 

Cinstindu-l pe profesorul Ionel Calafeteanu, Universitatea „Valahia” se 

cinstește  pe sine însăși.  Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” 

reprezintă un act care ilustrează exigența și înalta apreciere pe care forumul 

târgoviștean o face colaboratorilor săi, evidențiază obiectivitatea și 

recunoștiința sa față de cei merituoși. 

 

 

 

Profesor Mihai Retegan 

Universitatea din București 
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OMAGIU PROFESORULUI ION CALAFETEANU 

 

 

Între seniorii, de vârstă, ai istoricilor români contemporani, un loc 

important ocupă prof.univ.dr. ION CALAFETEANU. La capătul a peste cinci 

decenii de activitate profesională - consacrată în principal şi quasi-permanent 

cercetării istorice, asociată cu o îndelungată experienţă didactică universitară 

şi, fragmentată de câţiva ani, petrecuţi în serviciul diplomatic – analizele 

ştiinţifice ale profesorului Ion Calafeteanu care pot fi cuantificate se 

concretizează într-un remarcabil bilanţ : câteva zeci de volume – monografii, 

editări de documente şi alte categorii de surse etc. -  ca autor, co-autor şi/sau 

coordonator şi peste o sută de studii publicate în română sau limbi de circulaţie 

internaţională – engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă -  în România, 

Franţa, Rusia, Spania, Bulgaria, Austria ş.a. 

Acestui volum important de lucrări şi studii publicate i s-au asociat 

participările active ale profesorului Ion Calafeteanu la congrese, conferinţe sau 

programe ştiinţifice internaţionale desfăşurate în cunoscute centre 

universitare din mai multe ţări situate pe trei continente, ca şi sute de 

conferinţe şi comunicări la reuniuni ştiinţifice din ţară.   

Neîndoielnic, sumarul bilanţ schiţat mai sus este impresionant, dar 

volumul şi numărul pun foarte puţin, sau deloc,  în evidenţă substanţa, calitatea 

demersurilor istoriografice.  

Înainte de a formula opinii în această din urmă privinţă, consider util să 

fac apel la câteva repere biografice. Ne-am suprapus doar un an ca studenţi – 

aflându-mă în ultimul an când colegul Ion Calafeteanu îşi începea studiile 

universitare - astfel că abia ulterior ne-am intersectat, oarecum, în perioada 

când s-a aflat la ADIRI. A devenit apoi cercetător la Institutul de Studii Istorice 

şi Social-Politice, consacrându-se rapid prin tematica şi calitatea cercetărilor 

sale. I-am urmărit cu tot mai mult interes activitatea profesională, ne-am 

împrietenit, am participat împreună,  de-a lungul anilor,  la multe manifestări 

ştiinţifice interne şi internaţionale, la cercetări în arhive din Federaţia Rusă sau 

SUA, facem parte,  amândoi din comisii de istorie în care România este 

interesată,  am făcut parte din comisii de susţinere a tezelor doctoranzilor 

noştri sau altele. Cu alte cuvinte, am avut nenumărate ocazii să apreciez live 

inteligenţa, intuiţiile de investigare şi calitatea analizelor ştiinţifice, 

spontaneitatea mentală, rezistenţa de efort, prezenţa capacităţilor native şi a 

trăsăturilor de caracter care conduc la geneza unor proiecte ştiinţifice originale 

şi transformarea lor în realitate la parametri ridicaţi de calitate.  

În sfârşit şi în acest context, aş dori să mai subliniez că, încorsetat în 

limitele impuse de obiectivele şi condiţionările impuse de profilul amintitului 

Institut de Istorie, Ion Calafeteanu a făcut parte dintre puţinii cercetători, 
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dotaţi şi cu chemare pentru studiul cu cât mai puţine constrângeri extra 

ştiinţifice, care s-au orientat – sau au fost lăsaţi să se orienteze – spre teme de 

istoria politiicii externe sau alte teme similare. Aceasta a făcut ca, în general, 

studiile şi lucrările elaborate de prof.dr. Ion Calafeteanu, în acea perioadă - teza 

sa de doctorat, susţinută în 1976, fiind un  deosebit exemplu în acest sens - să 

aibă o valoare ştiinţifică deosebită omologate în timp şi după prăbuşirea 

regimului comunist. Desigur, potenţialul ştiinţific al istoricului Ion Calafeteanu 

s-a putut manifesta plenar prin abordarea unor noi teme, reluări şi aprofundări 

ale celor anterioare, în cele aproape trei decenii care au trecut de la 

evenimentele din decembrie 1989.  

Ampla şi variata operă istoriografică a profesorului doctor Ion 

Calafeteanu delimitată cronologic între sfârşitul primei conflagraţii mondiale 

şi începutul secolului XXI – cu câteva incursiuni în perioaada care premerge 

secolului trecut – ne oferă imaginea istoricului în postura de autor, co-autor, 

editor, coordonator al unor sinteze, monografii, volume de surse istorice sau de 

importante instrumente de lucru sau de studii.  

Tematic, cercetările sale abordează probleme de istorie a României, şi de 

istorie regional europeană sau chiar la scară mai largă a istoriei universale, 

concretizate în valoroase contribuţii privind politica externă şi situaţia 

internaţională a României, afirmarea statelor naţionale din zona Europa 

Centrală şi de Sud şi evoluţia relaţiilor interstatale din zonă după Primul Război 

Mondial, ideologii şi doctrine politice şi regimuri totalitare, aspecte importante 

ale situaţiei interne şi externe ale României în cursul şi după ultima 

conflagraţie mondială, împrejurările şi evoluţiile în care s-a produs prăbuşirea 

regimului comunist din România.  

Cercetările istorice întreprinse de prof.dr. Ion Calafeteanu se remarcă 

printr-o solidă argumentare documentară – rezultate din investigaţiile 

principalelor arhive din România, dar şi în arhive din Franţa, Marea Britanie, 

SUA, Israel, Italia şi Federaţia Rusă  prin analiză complexă şi expunere clară, 

prin concluzii pertinente.  

Profesorul dr. Ion Calafeteanu are contribuţii importante în istoriografie 

în privinţa activităţii diplomatice româneşti în sud-estul Europei în anii 1938-

1940, a unor aspecte ale politicii externe a României în cursul ultimei 

conflagraţii mondiale, a realizat, singur sau în asociere cu alţi autori, o 

cercetare complexă a eforturilor întreprinse de România pentru apărarea şi 

recunoaşterea internaţională a României Mari la conferinţa de Pace de la Paris 

la sfârşitul Primului Război Mondial, a desfăşurat o activitate de pionerat în 

cercetarea activităţii exilului românesc după ultima conflagraţie mondială, şi 

în acest context, a demersurilor unor iluştri diplomaţi români ca Grigore 

Gafencu sau Constantin Vişoianu.  
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Cercetării intense şi valoroase prin rezultatele sale desfăşurate de colegul 

Ion Calafeteanu i s-a asociat o activitate didactică, în special din anii 90, la 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Dar desigur, este firesc să 

subliniez că activitatea sa didactică, ca profesor universitar universitar şi 

conducător de doctorat este asociată cu Universitatea Valahia din Târgovişte. 

După cum, putem afirma, că alături de  restrânsul, dar valorosul şi inimosul 

corp didactic al Universităţii „Valahia”, profesorul Ion Calafeteanu a contribuit, 

cu întreaga sa activitate didactică şi cu prestigiul ştiinţific, la impunerea 

Universităţii din Târgovişte printre universităţile de învăţământ superior cu 

credibilitate şi performanţe.  

În încheiere, apreciez că, având în vedere consideraţiile mai sus şi succint 

formulate, conferirea titului de Doctor honoris causa  profesorului doctor Ion 

Calafeteanu constituie o recunoaştere bine meritată a meritelor sale academice 

şi, tot odată, onorează şi Universitatea Valahia, căreia îi urez un drum lung şi 

glorios pe calea consolidării prestigiului didactic şi ştiinţific.  

 

 

Prof. univ. dr. Ioan Chiper 

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române 
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REFERAT  

de recomandare pentru decernarea titlului de 

Doctor Honoris Causa 

Domnului prof.univ.dr. Ion Calafeteanu 

 

 

Subsemnatul prof.univ.dr. Constantin Hlihor cadru didactic al Facultății 

de Istorie, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti şi 

cercetător ştiinţific 1 în cadrul Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 

1989, fac următoarele aprecieri în sprijinul acordării titlului de Doctor Honoris 

Causa domnului prof.univ.dr. Ion Calafeteanu: 

Este o personalitate marcantă a istoriografiei contemporane româneşti, 

iar activitatea sa didactică in calitate de profesor universitar al Facultăţii 

Facultãţii de Ştiinţe Umaniste, specializarea istorie este unanim apreciată şi 

preţuită de studenţi indiferent dacă aceşti aparţin ciclului de licentă, masterat 

sau şcoala doctorală. Tezele de doctorat coordonate, de-a lungul anilor, de 

domnul profesor Ion Calafeteanu s-au circumscris ariilor de mare interes 

pentru cunoaşterea istoriei relaţiilor internaţionale moderne şi contemporane, 

a diplomaţiei şi a politicii externe româneşti cu accent pe secolul al XX-lea. 

Lucrările de doctorat elaborate de studenţii aflaţi sub coordonarea domnului 

prof. Ion Calafeteanu s-au bucurat de aprecire şi multe dintre acestea au văzut 

lumina tiparului îmbogăţind astfel literatura de specialitate.  

De-a lungul unei îndelungate cariere nu puţine au fost momentele cînd i-

au fost recunoscute valoarea şi profesionalismul în domeniul istoriei şi a 

relaţiilor internaţionale atunci cînd a fost chemat să activeze în diferite 

instituţii şi organizaţii cum a fost Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii 

Internaţionale, a fost numit in diferite misiuni diplomatice la ONU şi în diferite 

ţări. În prezent este director general adjunct al Institutlui Revoluţiei Române 

din Decembrie 1989 şi coordonator al activităţii de cercetare ştiinţifică. 

Deosebit de rodnică a fost și continuă să rămână activitatea științifică a 

istoricului Ion Calafeteanu cu focus pe cîteva probleme de mare interes ale 

istoriei secolului al XX-lea: politica externă a României, situaţia populaţiei 

evreieşti din România în anii celui de-al doilea război mondial, istoria exilului 

românesc din reioada regimului comunist etc. Cercetările domniei sale au 

rezolvat unele probleme controversate ale istoriografiei româneşti cum au fost 

relaţiile româno-germane în timpul celui de-al doilea război mondial sau au 

contribuit la o mai bună cunoaştere a unor momente cheie din evoluţiile 

politice şi diplomatice ale secolului XX.   Investigațiile istoricului Ion 

Calafeteanu asupra participării României la Conferinţa de pace de la Paris ce-

a urmat incheierii primei conflagraţii mondiale, asupra statutului ţării noastre 

în perioada interbelică şi mai ales pentru anii premergători sau de inceput ai 
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celui de-al douilea război mondial au rămas repere pentru cercetarea 

istoriografică peste generaţii. 

De-a lungul unei cariere științifice și profesorale pe cât de îndelungate pe 

atât de prolifice, distinsul profesor universitar, Ion Calafeteanu a elaborat nu 

numai monografii, tratate şi sinteze de istorie ci şi alte lucrări cu valoare de 

instrument de lucru. Alături de alţi reputaţi istorici a editat culegeri de 

documente cu o largă audiență la marele public și în mediul specialiștilor. 

Acestea fiind în fapt un adevărat suport documentar în procesul elaborării unor 

lucrări de cercetare pentru tînara generaţie. A publicat numeroase studii și 

articole care alaături de lucrările monografice sau tratate se constituie în 

contribuții extrem de valoroase la clarificarea unor aspecte nodale ale istoriei 

contemporane universale și a românilor.    

Întreaga activitate științifico-didactică a domnului prof.univ.dr Ion 

Calafeteanu constituie o mărturie elocventă a probității rezultatelor științifice 

obținute de către distinsul istoric și a recunoașterii publice a meritelor sale în 

această direcție. De altfel, cercetările prof. Ion Calafeteanu în domeniul istoriei 

contemporane a românilor, a istoriei relațiilor internaţionale și a politicii 

externe româneşti au fost distinse cu diferite premii acordate de instituţii şi 

reviste de specialitate cum ar fi Magazin istoric şi Revista de istorie militară.

  

 Avînd în vedere cele menţionate, considerăm pe deplin justificată 

hotărîrea senatului Universităţii Valahia din Târgovişte de a acorda domnului 

prof.univ.dr. Ion Calafeteanu titlul de Doctor Honoris Causa. 

 

Bucureşti,  

20 mai 2018 

 

                                                   

Prof.univ.dr. Constantin Hlihor 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative 

din București 

 



Doctor Honoris Causa, Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu 

 33 

LAUDATIO 

 

 

Ion Calafeteanu este una dintre cele mai cunoscute şi recunoscute 

personalităţi ale istoriografiei româneşti contemporane. Îl ştiu din vremea 

studenţiei noastre la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti - au 

trecut peste cinci decenii de atunci. Lucrăm în aceeaşi specialitate - istoria 

contemporană; am participat la zeci de activităţi comune - sesiuni ştiinţifice, 

simpozioane, mese rotunde etc; am colaborat la realizarea unor lucrări 

importante - ne regăsim în masiva colecţie România. Marea Unire.1918-2018. 

100 de cărţi editată recent (în 2017-2018) de Tipo Moldova. 

Cercetător ştiinţific şi cadru didactic universitar, Ion Calafeteanu s-a 

remarcat prin accentul pus pe documentul istoric, prin abordarea unor teme 

complexe şi de o importanţă majoră, prin exigenţa faţă de sine şi faţă de 

colaboratori.  Contribuţiile sale ştiinţifice au vizat, cu deosebire, relaţiile 

internaţionale, materializate în cărţi privind afirmarea statelor naţionale 

independente şi unitare în centrul şi sud-estul Europei, România la 

Conferinţele de pace de la Paris din 1919-1920 şi  din 1946, diplomaţia 

românească în sud-estul Europei, revizionismul ungar şi România,  cel de-al 

Doilea Război Mondial, România şi criza din Orientul Mijlociu (1965-1971), 

România la Organizaţia Naţiunilor Unite ş.a.  

Multe dintre cărţile şi studiile publicate de Ion Calafeteanu au fost 

publicate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, rusă, 

germană, spaniolă, italiană, maghiară), făcând astfel cunoscut punctul de 

vedere al istoriografiei româneşti în principalele probleme ale istoriei 

contemporane. Ion Calafeteanu a realizat mai multe volume de documente şi 

de memorii ale unor lideri politici. Între acestea, documente privind tezaurul 

României de la Moscova, relaţiile unor lideri politici români cu Adolf Hitler, 

corespondenţa Iuliu Maniu - Ion Antonescu, activitatea exilului românesc, cel 

de-al Doilea Război Mondial, jurnalul lui Grigore Gafencu, misiunile lui 

Constantin Vişoianu ş.a.  

Menţionez faptul că am folosit studiile şi cărţile  profesorului Ion 

Calafeteanu în activitatea mea didactică şi ştiinţifică, mărturie fiind listele 

bibliografice şi  citările din aparatul critic al lucrărilor pe care le-am publicat. 

În calitate de dascăl, Ion Calafeteanu a contribuit la formarea multor 

tineri cunoscători sau specialişti în domeniul istoriei. Am participat în comisii 

pentru susţinerea  tezelor de doctorat elaborate sub conducerea sa şi am 

constatat exigenţa cu care i-a îndrumat pe respectivii doctoranzi, mulţi dintre 

ei devenind istorici cunoscuţi şi apreciaţi. 

O componentă importantă a activităţii lui Ion Calafeteanu o constituie 

participarea la reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale, remarcându-se de 
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fiecare dată prin forţa de argumentare  şi prin  spiritul colegial în care s-a 

implicat în confruntările de idei. Menţionez între acestea congresele şi 

conferinţele ştiinţifice din Franţa, Germania, Rusia, Italia, SUA, Marea 

Britanie, Israel etc. 

Ion Calafeteanu a contribuit la promovarea imaginii României pe plan 

internaţional - îndeosebi în plan cultural şi ştiinţific - prin activitatea 

desfăşurată la ONU şi la Accademia di Romania din Italia.  

Excelent comunicator, Ion Calafeteanu a fost şi este o prezenţă activă în 

mass-media, intervenţiile sale, documentate şi prezentate într-o manieră 

atrăgătoare, bucurându-se de mult succes. Amintesc emisiunea "Dilemele 

istoriei", pe care a moderat-o la TVR- Cultural în 2004-2005.  

Sunt, toate acestea, argumente care mă determină să apreciez că 

profesorul Ion Calafeteanu merită pe deplin titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA a Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 

       

 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu 

Academia Oamenilor de Știință din România 
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CONSACRAREA INTERNAȚIONALĂ A MARII UNIRI 

 

Discurs de recepție 

 

 

La sfârșitul anului 1918 situația existentă pe continentul european ilustra 

nu numai raportul de forțe dintre taberele aflate în luptă până atunci, ci era și 

rezultatul victoriei revoluțiilor de eliberare națională ale popoarelor asuprite 

din fostele imperii multinaționale1. Practic, harta politică a Europei cunoștea 

transformări radicale. Din nordul continentului, până în sud, în Balcani, prin 

destrămarea imperiilor german, austro-ungar și rus apăruseră acum noi state, 

iar altele, precum România, își desăvârșiseră unitatea națională2. Toate aceste 

transformări urmau să fie consfințite internațional prin hotărârile ce urmau să 

fie luate la Conferința de Pace de la Paris, ceea ce explică și enormul interes 

arătat de guverne, de opinia publică internațională etc față de dezbaterile și 

hotărârile din capitala Franței. 

În acest cadru internațional de așteptări și speranțe, și în România 

deschiderea Conferinței de Pace a fost întâmpinată cu deosebit interes, pe care 

poetul George Topârceanu îl explica astfel, într-un articol intitulat „Clipa 

supremă”, publicat în ziarul „Opinia”: „E vorba –arăta acesta – de soarta 

întregului românism, care se hotărăște acum la Versailles. E vorba de idealul 

nostru, care pentru întâia oară și poate pentru ultima oară în decursul timpului 

e pus în dezbatere sub forma lui integrală, în condițiuni și cu posibilități unice 

de aducere la îndeplinire”. Și el încheia subliniind faptul că deciziile Conferinței 

de Pace „vor hotărî de soarta românismului peste veacuri”3. 

Și, într-adevăr, idealul unității românești a ieșit învingător, în ciuda 

greutăților de tot felul întâmpinate, începând cu nerecunoașterea statutului de 

aliat al României4, modul de organizare al Conferinței în cadrul căreia marile 

puteri și-au rezervat un rol hotărâtor5, cu înțelegeri ce lezau mai mult sau mai 

puțin principii general acceptate etc. 

La ședința solemnă de deschidere a Conferinței de Pace din 18 ianuarie 

1919 – la care a participat și delegația română formată din primul ministru Ion 

I.C.Brătianu și Nicolae Mișu, ministrul României la Londra în cuvântul de 

deschidere rostit de președintele Franței, Raymond Poincare, acesta a subliniat 

                                                 
1 O analiză recentă a revoluțiior europene din 1917-1918, vezi în Constantin Hlihor, Revoluție și 
tranziție la români într-un secol scurt (1917-1989), Editura Tritonic, București, 2017, p.119-177. 
2 Vezi Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coordonatori), Afirmarea statelor naționale independente 
din centrul și sud-estul Europei, Editura Academiei, București, 1979.  
3 „Opinia”, din 23 mai 1919. 
4  Vezi Ion Calafeteanu, Recunoașterea statutului de aliat al României de către marile puteri în 
ajunul Conferinței de Pace de la Paris, în „Revista Arhivelor”, nr.3., 1978, p.277-286. 
5 C. Botoran, I.Calafeteanu, E.Campus, V. Moisuc, România și Conferința de Pace de la Paris (1918-
1920). Triumful naționalităților (coord. V.Moisuc), Editura Dacia, Cluj Napoca, 1983. 
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faptul că intrarea României în război de partea Antantei a urmărit „numai […] 

realizarea unității naționale, căreia i se opuneau aceleași puteri, prin 

constrângere și samavolnicie. Abandonată, tradată, constrânsă, ea a trebuit să 

suporte un tratat odios, a cărui revizuire o va cere”6. 

La 31 ianuarie 1919 a avut loc prima intervenție a delegației române la 

Conferința de Pace în lungul și dificilul proces al apărării intereselor și 

drepturilor românești. În această zi, Ion I.C.Brătianu, în prezența delegației 

sârbe, a apărat drepturile României asupra Banatului de Timișoara, arătând că 

cele trei puteri europene, semnatare ale tratatului de alianță din 4/17 august 

1916 – Franța, Marea Britanie și Italia – examinaseră deja la acea dată această 

problemă și fuseseră de acord ca această regiune să fie revendicată de România 

pe baza principiului etnic și a dreptului la unitate națională7. 

De fapt, la deschiderea Conferinței de Pace unitatea națională a 

românilor era deja realizată ca urmare a hotărârilor de unire a românilor din 

Basarabia, Bucovina și Transilvania. Conferința de Pace, ca și în cazul celorlalte 

state care se formaseră sau își desăvârșiseră unitatea națională, urma să fixeze 

detaliile frontierei statului român, cotele ce i se cuveneau din plata reparațiilor 

de război, statutul Ligii Națiunilor ce ar fi urmat să inaugureze o nouă epocă în 

raporturilor internaționale etc. 

Chiar a doua zi, 1 februarie, în cadrul ședinței plenare, șeful delegației 

române a făcut o amplă, inspirată și documentată expunere a poziției României 

de la declanșarea războiului, în 1914, și până la deschiderea lucrărilor 

Conferinței de Pace, a acțiunilor românilor din Basarabia, Bucovina și 

Transilvania de unire cu Țara, a prezentat istoria și structura etnică a acestor 

provincii în care elementul românesc a rămas majoritar în ciuda politicilor de 

colonizare promovate de ocupanți, atitudinea minorităților naționale care s-au 

pronunțat în favoarea unirii etc. 

Totodată, Ion I.C. Brătianu asigura Conferința că în România „drepturile 

minorităților vor fi cu siguranță respectate și le vor fi garantat libertățile cele 

mai largi posibile8. 

Din expunerea primului ministru rezultă că recunoașterea de către 

Conferința de Pace a Unirii avea la bază hotărârile românilor din Basarabia, 

Bucovina și Transilvania, inclusiv ale minorităților naționale din aceste 

provincii istorice românești, sacrificiile făcute de România alături de Puterile 

Aliate și Asociate în războiul împotriva Puterilor Centrale și prevederile din 

tratatul de alianță dintre România și Antanta din 4/17 august 1916. 

                                                 
6 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român. Recunoașterea ei internațională. 
1918. Documente interne și externe, august 1918-iunie 1919, vol.III, p.167-168. 
7 Dumitru Preda, Ioan Chiper, Alexandru Ghișa (coord.), Conferința de la Paris, (1919-1920). 
Documente Diplomatice, iunie 1919, Liga pentru unitatea românilor de pretutindeni, Editura 
Semne, București, 2010, p.143-144. 
8 C. Botoran, I.Calafeteanu, E.Campus, V. Moisuc, op.cit., p.335. 
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Primul tratat finalizat și semnat în cadrul Conferinței de Pace de la Paris 

cu fostele state inamice a fost cel cu Germania, în care interesate în ce mai înalt 

grad erau chiar marile puteri. 

Interesele României în acest tratat aveau în vedere problema reparațiilor, 

a recuperării prejudiciilor suferite în perioada ocupației și a condițiilor ce vor 

fi create pentru securitatea internațională.  

În ciuda tuturor promisiunilor de a fi ținuți la curent cu evoluția 

negocierilor pentru tratatul de pace cu Germania, „micii aliați” s-au văzut în 

situația de a nu fi informați, ceea ce îl determină pe I.I.C. Brătianu să-i scrie lui 

Mihail Pherekyde, prim-ministru a.i., la 2 mai 1919: „Situația creată statelor 

mici la Conferință este din ce în ce mai monstruoasă. Tratativele cu Germania 

încep, iar nouă nu ni s-au comunicat încă bazele pe care se fac. Speranțele mele 

în zilele acestea au de obiect chestiunea desdăunărilor, care și ea este concepută 

în aceleași simțăminte de Marile Puteri”9. 

La 28 iunie 1919, I.I.C Brătianu și generalul Constantin Coandă au 

semnat, în Sala Oglinzilor de la Versailles, tratatul de pace cu Germania, de al 

cărui conținut fuseseră informați doar cu o zi înainte, dar fără a primi textul 

tratatului imprimat. Acesta conținea două referiri la România: în art.244 și 

anexa VII la acest articol (Germania renunța la toate drepturile, titlurile și 

privilegiile pe care le avea asupra cablului Constanța – Constantinopol, ce intra 

în posesia României) și art.259, alineat 6, prin care Germania reconfirma 

acceptul din armistițiul din 11 noiembrie 1918 și renunța la beneficiul 

prevederilor conținute în tratatul din 7 mai 1918. De asemenea, Germania se 

angaja (art.232) de a repara toate pagubele cauzate populației civile „a fiecăreia 

dintre Puterile Aliate și Asociate” produse în perioada în care s-a aflat în război 

cu Germania.  

Al doilea tratat finalizat la Conferința de Pace a fost cel cu Austria, în care 

România era interesată în cel mai înalt grad să i se recunoască unirea Bucovinei 

ca urmare a hotărârilor Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie 

1918 de la Cernăuți, vecinii ce-i va avea pe frontiera de nord, problema 

reparațiilor etc. 

Elaborarea proiectului tratatului de pace cu Austria s-a desfășurat în 

cadrul restrâns al Consiliului miniștrilor Afacerilor Străine al celor patru mari 

puteri și Consiliul Suprem, desigur în cel mai mare secret, mod de lucru devenit 

regulă în lucrările Conferinței de Pace. 

În cadrul acestor negocieri, la mijlocul lunii mai 1919 a apărut un element 

nou, care a complicat mult situația. La 23 mai 1919 Philippe Berthelot, director 

general în Ministerul Afacerilor Externe al Franței, a adresat o notă șefilor de 

delegații ale „micilor aliați”, inclusiv lui I.I.C.Brătianu, care erau informați de 

                                                 
9 Dumitru Preda, Ioan Chiper, Alexandru Ghișa (coord), op.cit., doc.nr.411, p.482. 
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hotărârea Consiliului Principalelor Puteri Aliate și Asociate de a crea „o comisie 

însărcinată să determine natura garanțiilor care trebuie luate pentru a asigura 

protecția minorităților” din teritoriile încorporate în noile state create sau a 

celor care vor primi măriri teritoriale. În calitatea sa de președinte al acestei 

comisii, Ph. Bethelot solicita „propuneri” din partea guvernului român privind 

această problemă, deși luase deja notă de declarațiile „guvernatorului 

transilvănean”, aprobate și de guvernul român, în ceea ce privește „deplina 

autonomie” pentru minorități în ceea ce privește administrația locală, 

învățământul și religia10. 

Patru zile mai târziu, I.I.C Brătianu a răspuns mesajului transmis de Ph. 

Berthelot, informându-l că România a asigurat deja egalitatea deplină a 

drepturilor, libertăților politice și religioase ale cetățenilor săi, fără deosebire 

de rasă sau religie, că orice persoană născută în România, care nu are altă 

cetățenie, precum și toți locuitorii din teritoriile unite cu România, care nu 

optează pentru o altă cetățenie, sunt de drept cetățeni români. „În genere – se 

arată în nota de răspuns – România este gata să accepte orice dispoziție pe care 

statele care fac parte din Liga Națiunilor ar admite-o pe propriul lor teritoriu 

în această privință. În alte condiții, România nu admite în niciun caz 

intervenția guvernelor străine în aplicarea legilor sale interne”11.  

La 31 mai 1919 a avut loc o ședință plenară, prezidată de Georges 

Clemenceau, în cadrul căreia au avut loc dezbateri aprinse asupra unor articole 

din proiectul de tratat. 

În primul rând este vorba de articolul 5 (devenit art.60 din textul final),  

privitor la drepturile minorităților, prin care Principalelel Puteri Aliate și 

Asociate primeau mână liberă să se amestece în viața internă a statului român 

și de a lua dispozițiile pe care le-ar considera necesare sub pretextul grijei față 

de drepturile minorităților naționale.  Același articol acorda dreptul marilor 

puteri de a controla, pentru o perioadă de cinci ani, transportul și comerțul 

exterior al României. Aceste două clauze urmau să fie înserate într-un tratat al 

minorităților ce urma să fie semnat odată cu tratatul cu Austria. 

Proiectul tratatului minorităților conținea în preambul și o referire la 

art.44 din tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878 prin care independența de stat 

a României ar fi fost recunoscută sub rezerva unor „anumite condițiuni”. 

În ședința plenară din 31 mai I.I.C Brătianu a luat de mai multe ori 

cuvântul și a prezentat punctul de vedere al delegației române asupra unirii 

Bucovinei cu România, în problema minorităților și a măsurilor privind 

transportul și comerțul exterior etc. În prima sa intervenție în cadrul acestei 

ședințe plenare, referindu-se la unirea Bucovinei cu România el a subliniat că 

                                                 
10 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român. Recunoașterea ei internațională. 
1918. Documente interne și externe, august 1918-iunie 1919, vol. III, doc.nr.614, p.385.  
11 Ibidem, doc. nr. 616, p.387. 
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„Delegația română consideră că încheierea păcii cu Austria nu lasă niciun 

dubiu cu privire la unirea Bucovinei cu România”, că România asigură 

securitatea ei și oprește la frontiera Nistrului expansiunea anarhiei care 

amenință o parte întreagă a Europei12. În ceea ce privește regimul minorităților, 

I.I.C Brătianu relua formularea din scrisoarea de răspuns către Ph. Berthelot 

din 27 mai, declarând ce este de acord să se însereze în proiectul de tratat că 

România acordă tuturor minorităților de limbă, naționalitate și de religie care 

trăiesc în cadrul noilor sale frontiere aceleași drepturi pe care le au și cetățenii 

români13. 

Referitor la măsurile destinate să faciliteze tranzitul și să dezvolte 

comerțul cu celelalte națiuni, I.I.C Brătianu a declarat că România va accepta 

„toate dispozițiile” pe care Liga Națiunilor le va decreta și care vor fi valabile 

pentru toate statele care fac parte din Ligă, precum și cele stabilite în diferite 

comisii speciale ale Conferinței de Pace, la care au aderat delegații români14. 

Când, la 2 iunie 1919, proiectul tratatului de pace a fost prezentat 

delegației austriece, niciuna dintre observațiile făcute de I.I.C Brătianu nu 

fusese introdusă în proiect!  

Conducătorul delegației române la Conferința de Pace a continuat însă să 

apere interesele românești, să adreseze memorii conferinței, președintelui 

SUA, președintelui Franței etc. Astfel,  la 10 iunie, împreună cu reprezentanții 

Poloniei, Regatului sârbă-croato-sloven și Cehoslovaciei au adresat un 

memoriu Conferinței prin care respingeau obligațiile financiare ce ar fi revenit 

țărilor lor prin preluarea unei părți din plata datoriei externe a Austriei15. 

Lor li s-au alăturat reprezentanții Greciei când s-a discutat problema 

dezarmării, pe care I.I.C Brătianu o vedea rezolvată numai în cadrul Ligii 

Națiunilor, nu printr-un tratat cu Austria; aceasta va fi, de fapt, și singura 

observație cu care „cei patru mari” s-au declarat de acord16.  

În fața atitudinii marilor puteri, Ion I.C.Brătianu a luat hotărârea de a 

părăsi capitala Franței, desemnându-l pe Nicolae Mișu ca prim delegat al 

României. Dar înainte de a părăsi Parisul el a înaintat Conferinței de Pace un 

nou memoriu intitulat „România în fața Congresului de Pace” în care arăta 

loialitatea României față de puterile Antantei, dar și imposibilitatea guvernului 

român de a semna tratatul cu Austria și tratatul minorităților. 

Curând după întoarcerea în Țară, la București s-a organizat o ședință a 

Guvernului sub președinția regelui, la care a participat și Iuliu Maniu, 

președintele Consiliului Dirigent din Transilvania. După ce I.I.C Brătianu a 

                                                 
12 Ibidem, doc. nr.618, p.402. 
13 Ibidem, p.403. 
14 Ibidem, p.404. 
15 C. Botoran, I.Calafeteanu, E.Campus, V. Moisuc, op.cit., p. 357. 
16 Eliza Campus, Din politica externă a României, 1913-1949, Editura Politică, București, 1980, 
p.205-206 
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făcut o amplă expunere asupra activității delegației, guvernul a hotărât, în 

unanimitate, să refuza semnarea tratatului cu Austia și continuarea „politicii 

de rezistență”, larg aprobată de opinia publică din România17.  

În perioada care a urmat negocierile între guvernul român și Consiliul 

celor patru au continuat, la 8 septembrie 1919 guvernul român declarându-se 

gata să semneze tratatul cu Austria, dar fără art.60. Consiliul celor patru a 

respins însă solicitarea guvernului român și a hotărât semnarea tratatului cu 

Austria la 10 septembrie, anunțând totodată că România nu va fi admisă nici la 

semnarea tratatului de pace cu Bulgaria. 

În aceste condiții, la 10 septembrie 1919, la Saint – Germaine – en – Laye 

a fost semnat tratatul cu Austria, în absența României. Două zile mai târziu, 

guvernul liberal a demisionat și s-a format un nou cabinet condus de Al. Vaida 

– Voevod. Noul guvern a continuat negocierile cu Consiliul Suprem în speranța 

unor modificări sau omisiuni „ușoare”, menținându-se însă ideea de control al 

marilor puteri, principiu acceptat deja de Polonia, Cehoslovacia, Austria și, în 

curând, de Bulgaria (prin tratatul de la Neuilly – sur – Seine din 27 noiembrie 

1919). Temându-se că atitudinea României să nu influențeze și poziția altor 

state, Consiliul Suprem a adresat un ultimatum guvernului român să semneze 

tratatul cu Austria și pe cel al minorităților, amenințând că în cazul unui nou 

refuz va trebui să-și recheme delegații de la Conferința de Pace, iar membrii 

Consiliului Suprem își vor retrage misiunile diplomatice de la București18. 

Finalmente s-a ajuns la o situație ce reprezenta limita concesiilor pe care 

marile puteri erau dispuse să le facă în această problemă: suprimarea referirilor 

la tratatul de la Berlin din 1878 și la independența condiționată a României; 

introducerea în preambul a unui paragraf în care se preciza că acest tratat „nu 

era impus, ci discutat și convenit”, ceea ce anula caracterul obligatoriu al 

acceptării anticipate a unei clauze prezente în art. 60, reformularea art.59, care 

în textul inițial nu recunoștea în mod expres unirea Bucovinei19. 

În aceste condiții, la 10 decembrie 1919 delegatul României la Conferința 

de Pace de la Paris, generalul Constantin Coandă, va semna tratatul cu Austria, 

tratatul privind minoritățile naționale, plus tratatul de pace cu Bulgaria. 

Dacă tratatul de la Saint – Germaine – en – Laye recunoștea unirea 

Bucovinei cu Țara după 143 de ani de la anexarea acesteia de către Imperiul 

Habsburgic, tratatul cu Bulgaria reda României Dobrogea desprinsă de 

România prin tratatul de la București din 24 aprilie/7 mai 1918, când România, 

rămasă izolată în fața trupelor Puterilor Centrale, fusese nevoită să semneze 

tratatul cu acestea. 

                                                 
17 Ibidem, p.364-375. 
18 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român. Recunoașterea ei internațională. 
1918. Documente interne și externe, august 1918-iunie 1919, vol. V, doc. nr. 789, p.23. Nota lui Henri 
Cambon privind remiterea ultimatului guvernului român – Ibidem, doc. nr. 791, pp.24-32. 
19 C. Botoran, I.Calafeteanu, E.Campus, V. Moisuc, op.cit., pp.382-383. 
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După încheierea armistițiului cu Bulgaria (29 septembrie 1918), urmat de 

cel cu Germania (11 noiembrie 1918), administrația în Dobrogea a aparținut 

trupelor Antantei, care manifestau încredere în revenirea acesteia la România. 

De altfel, în memoriul din 1 februarie 1919 înaintat Conferinței de Pace de 

delegația română se exprima convingerea că linia fixată prin tratatul de la 

București din 1913 va reprezenta finalmente frontiera între Bulgaria și 

România20.  

Era, de fapt, o opinie împărtășită și de alte guverne ale Puterilor Aliate și 

Asociate. Astfel, premierul francez Georges Clemenceau arăta la 20 februarie 

1919, că deși problema atribuirii Dobrogei nu fusese încă discutată, după 

abrogarea tratatului de la București din 7 mai 1918 fusese restabilit statu-quo-

ul anterior21. 

Acest punct de vedere a fost menținut și în raportul Consiliului Suprem 

din 3 noiembrie 1919, în care se arăta că problema privind Dobrogea de sud era 

„închisă”, neexistând motive de ordin etnic, geopolitic sau economic pentru 

reconsiderarea ei22. 

După ce la 10 septembrie 1919 a fost semnat tratatul de pace cu Austia, la 

care guvernul român nu a participat, la 15 septembrie 1919 Consiliul Suprem a 

dat un ultimatum guvernului român că dacă nu va semna tratatul cu Austria 

nu va semna nici tratatul cu Bulgaria, ce urma să fie semnat la 27 noiembrie la 

Neuilly – sur – Seine. A urmat o perioadă tensionată, în care Consiliul Suprem 

a admis mici modificări în tratatul minorităților cerute de partea română, astfel 

că la 10 decembrie 1919 România a semnat tratatul cu Austria, pe cel cu 

Bulgaria și tratatul minorităților.  

Următorul tratat semnat de România a fost cel cu Ungaria, la Trianon, la 

4 iunie 1990. Prelungirea negocierilor s-a datorat atât numeroaselor și 

dificilelor probleme existente între Ungaria și vecinii săi ce trebuiau rezolvate, 

cât și evoluțiilor politice din Ungaria, incapacității forțelor politice maghiare de 

a înțelege imperativele epocii și a renunța la ideea imperială.  

În urma armistițiului de la Belgrad, din 13 noiembrie 1918, trupele 

ungare urmau să se retragă în Transilvania pe un aliniament ce începea, la 

nord, de la cursul superior al Someșului Mare, Bistrița, urma apoi cursul 

Mureșului până la confluența acestuia cu Tisa23, linie ce nu convenea părții 

române, ce avea ca obiectiv o zona mai largă – aliniamentul Satu Mare – Carei 

– Oradea – Bekesksaba ce i-ar fi permis protecția unei părți mai mari a 

                                                 
20 Dumitru Preda, Ioan Chiper, Alexandru Ghișa (coord.), op.cit., vol I, doc. nr. 166, p.148. 
21 Ion Calafeteanu, Gheorghe Sbârnă, Cuvânt înainte în Tratatatele de pace ale României, 1919-
1920, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2019, p.39. 
22 Margareta Patriche, Considerații asupra tratatului de la Neuily - sur Seine (27 noiembrie 1919), 
în România și Conferința de Pace de la Paris, (coordonatori Gh. Buzatu, Valetiu Florin Dobrinescu, 
Horia Dumitrescu), Editura Empro Focșani, 1999, p.108-109.  
23 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român, vol. III, doc. nr. 468, p.72-74 
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populației române24, victimă a unor manifestări sângeroase din partea 

elementelor șovine ungare, ceea ce a determinat guvernul român la 2 februarie 

1919 să avertizeze Budapesta că dacă astfel de evenimente se vor repeta, va 

răspunde cu energie25. 

În situația creată, la 21 februarie 1919 Ion I.C.Brătianu a solicitat 

Conferinței de Pace să aprobe ocuparea teritoriului ce-i revenea României și să 

renunțe la intenția de constituire a unei „zone neutre” în aceste regiuni, 

deoarece aceasta „ar marca răul și, departe de a-l împiedica, l-ar încuraja”26. 

La 26 februarie, pe baza raportului reprezentanților militari ai Consiliului 

Suprem al Conferinței de Pace, în care au fost avute în vedere și opiniile 

reprezentanților români, Biroul Conferinței de Pace a aprobat totuși crearea 

unei „zone neutre” între armata română și cea ungară27, între cele două urmând 

să se afle trupele franceze.  

Informat la 20 martie 1919 de această hotărâre de către misiunea militară 

aliată, condusă de colonelul Vyx, guvernul ungar a respins propunerea și, în 

aceași zi, își dă demisia, iar în Ungaria se instaurează un regim bolșevic și este 

proclamată Republica Ungară a Sfaturilor. În situația creată de evoluția 

evenimenteor din Ungaria, în condițiile existenței deja a pericolului bolșevic la 

gradința de pe Nistru, guvernul român spera într-o atitudine fermă a 

Conferinței de Pace și în sprijinul Puterilor Aliate și Asociate acordat României, 

ceea ce nu s-a întâmplat. Este adevărat că Aliații au trimis din nou la Budapesta 

un reprezentant, în persoana generalului Jan Christian Smuts, care a propus 

guvernului ungar retragerea armatei ungare pe o linie aproximativă cu cea din 

tratatul de alianță din august 1916 cu România, promițând în schimb ridicarea 

blocadei, ajutoare materiale, o atitudine binevoitoare în stabilirea frontierelor 

cu România, Iugoslavia și Cehoslovacia28. 

Rezultatele misiunii generalului Smuts au creat și mai multă nesiguranță 

la București, nefiind de natură a liniști îngrijorările guvernului român de teama 

unui atac bolșevic pe două frontiere. Iar după ce generalul d’Esperey a declarat 

și el în timpul vizitei sale la București lui Ion I.C.Brătianu că liderul comunist 

Bela Kun intenționa să recâștige teritoriile ocupate de armata română, 

neliniștea aici a crescut și mai mult29.  

                                                 
24 Lucian Leuștean, România, Ungaria și Tratatul de la Trianon, 1918-1929, Editura Polirom, 
2002.p. 33. În ajunul deschiderii Conferinței de Pace trupele române înaintaseră până la 
aliniamentul Sighet – Baia Mare – Zalău – Ciucea – Dumitru Tuțu, Les actions de d’armee romaine 
en Transylvanie au cours des annees 1918-1919, în „Revue Roumaine d’Histoire”, nr.1-2, 1987, 
p.104. 
25 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român, vol. III, doc. nr.517, p. 184 
26 Ibidem, vol. III, doc.nr.531, p.206. 
27 Ibidem, doc. nr.535, p.217-219. 
28 Ibidem, vol. III, doc. nr.578, p.300-302. 
29 Vezi Lucian Leuștean, op.cit., p.77. 
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Situația exactă în care se afla România la mijlocul lunii aprilie 1919 

trebuie completată cu crimele și abuzurile autorităților ungare din 

Transilvania, ceea ce a determinat Consiliul Dirigent al Transilvaniei să 

adreseze guvernului român o cerere de a asigura „protecția conaționalilor săi 

contra hoardelor ungare” și să ocupe teritoriul ce-i revenea în conformitate cu 

hotărârile Conferinței de Pace din februarie 191930. 

Solicitatea a fost rapid luată în considerare la București – ceea ce s-ar 

putea explica prin faptul că aici se plănuia o astfel de acțiune – întrucât la 16 

aprilie Marele Cartier General a dat ordin Comandamentului Trupelor din 

Transilvania să treacă unitățile dincolo de Munții Apuseni și să ocupe linia 

estică a zonei neutre „în cel mai scurt timp posibil” (Crișana și Maramureș)31 

Dar odată ajunsă aici (19-20 aprilie 1919) armata română nu s-a mai oprit decât 

pe malul Tisei32. 

În această perioadă aglomerată pentru Conferința de Pace problemele 

româno-ungare nu au fost neglijate. Comisia de experți a finalizat tratatul 

frontierei dintre cele două țări (6 aprilie) și l-a trimis conducerii Conferinței de 

Pace (15 aprilie), pe 8 mai acesta este discutat de Consiliul miniștrilor de 

externe, iar la 12 mai aprobat de Consiliul celor patru și nu a mai fost schimbat 

până la semnarea tratatului de pace.   

România a fost, de asemenea, informată de traseul frontierei la 11 iuniei 

1919, în cadrul Consiliului miniștrilor afacerilor externe. Prezent la această 

întâlnire, Ion I.C.Brătianu a ținut însă să remarce că noua frontieră „se 

îndepărtează așa de mult de linia tratatului nostru de alianță, că nu pot lua 

asupra mea să dau un răspuns fără să fi consultat guvernul român și 

comandamentul militar”, subliniind că în special extremitățile sunt mult 

schimbate (a menționat „linia care asigură Ungariei gura Mureșului”)33.  

Între timp însă liderii maghiari, confruntați în plan intern cu greutăți ce 

le depășeau posibilitățile de soluționare, au căutat un succes extern. Și întrucât 

România își dovedise capacitatea militară, pe care ei au apreciat-o corect, 

atenția lor s-a îndreptat spre Cehoslovacia pe care au atacat-o la 30 mai. Numai 

în câteva zile forțele ungare reușesc să rupă linia frontului dintre forțele 

militare române și cehoslovace, să cucerească două treimi din teritoriul slovac 

și să proclame o republică sovietică slovacă34. 

                                                 
30 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român, vol. III, doc. nr.579, p.303. 
31 Ibidem, doc.nr.584, p.310 
32 Ibidem, doc. nr.583. p.309. Malul stâng al Tisei este atins de trupele române la 20 aprilie, unde 
fac joncțiunea cu trupele cehoslovace, iar la 1 mai malul stâng al Tisei este ocupat de trupele române 
și cehoslovace. 
33 Ibidem, doc. nr. 630, p.441-444. A doua zi delegația română a înaintat Conferinței de Pace un 
memoriu privind situația etnografică a unor zone de la frontiera cu Ungaria; frontierele s-au referit 
numai la teritoriul dintre România și Ungaria. – Ibidem, doc. nr.631, p.444-448.  
34 Lucian Leuștean, op.cit., p.100. 



Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște 

 44 

La 7 iunie 1919 Puterile Aliate și Asociate au luat hotărârea „fermă” de a 

pune capăt tuturor ostilităților.  

În acest scop, președintele Conferinței de Pace, Georges Clemenceau s-a 

adresat la 19 iunie 1919 lui Bela Kun ca armata ungară ce lupta în Cehoslovacia 

să se „retragă imediat” înapoia granițelor fixate pentru Ungaria, informându-l 

totodată că și trupele române se vor retrage din teritoriul ungar imediat ce va 

fi evacuat teritoriul cehoslovac de trupe ungare35. Dar guvernul român a pus o 

condiție: „Aliații să dea garanții împotriva oricărei noi agresiuni a ungurilor”36. 

În general, în lunile iunie-iulie 1919 se poate observa o anumită 

inconsistență în măsurile întreprinse de Consiliul Suprem în ceea ce privește 

conflictul Ungariei cu vecinii săi, iar atacul întreprins de armata ungară asupra 

trupelor române în noaptea de 19 spre 20 iulie, urmată de intrarea armatei 

române în Budapesta și căderea regimului bolșevic este atât un rezultat al 

acestei politici nehotărâte, dar și al creșterii opoziției interne împotriva 

regimului Bela Kun, care spera că se poate salva printr-un succes militar 

împotriva României și refacerea integrității vechilor hotare.  

 Rezultatul a fost ocuparea militară a unei părți a Ungariei de către 

trupele române, negocierea unui armistițiu între părți, rechizițiile făcute de 

armata română pentru recuperarea, fie și numai a unei părți din jaful efectuat 

de ocupanți în România în anii 1917-1918, ceea ce i-a nemulțumit pe Aliați. 

Aceste nemulțumiri s-au suprapus peste neînțelegerile deja existente între 

România și Aliați provocate de negocierile pentru finalizarea tratatului cu 

Austria, soldate inclusiv cu părăsirea de către I.I.C Brătianu a Conferinței de 

Pace și înlocuirea lui cu Nicolae Mișu.  

 Toate acestea au determinat guvernul român să grăbească 

retragerea armatei din Ungaria. Aceasta s-a făcut în trei etape, astfel că la 30 

martie 1920, după stabilirea frontierei între cele două state, pe teritoriul ungar 

nu se mai afla niciun soldat român37. 

 La sfârșitul anului 1919 G. Clemeanceau a invitat guvernul de la 

Budapesta să-și trimită delegații la Conferința de Pace. Aceștia vor sosi la 7 

ianuarie 1920 la Paris, avându-l în frunte pe contele Albert Apponyi. La 16 

ianuarie 1920, în ședința Consiliului Suprem, contele Albert Apponyi a făcut o 

adevărată pledoarie pentru păstrarea integrității Ungariei „istorice”, a încercat 

să disculpe Ungaria, a insistat pentru organizarea de referendumuri pe 

teritoriile ce urmau a fi cedate și a susținut superioritatea culturală a națiunii 

ungare față de incultura vecinilor, pentru ca în final să afirme că „în proiectul 

                                                 
35 *** Desăvârșirea unității național – statale a poporului român, vol. III, doc.633, p.444. 
36 Ibidem, doc.nr.637 ,p.457. 
37 Ibidem, vol III, p.XLII. 
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de tratat există erori serioase”, ceea ce ar face necesar să fie respins proiectul 

în totalitate38. 

 Guvernul român, prin note și memorii înaintate Conferinței de Pace, 

singur sau împreună cu delegațiile iugoslavă și cehoslovacă, a răspuns tezelor 

dezvoltate de delegația maghiară, demonstrând netemeinicia și falsitatea 

acestora. 

 La 3 martie 1920 Consiliul Suprem a luat în discuție tratatul cu 

Ungatia, iar la 8 martie tratativele s-au reluat la conferința miniștrilor de 

externe și a ambasadorilor. Acum s-a hotărât să nu mai fie revizuite clauzele 

teritoriale, militare, financiare și de tranzit și s-au respins alte cereri ale 

delegației ungare, între care obținerea de drepturi speciale pentru minoritarii 

unguri, organizarea de plebiscite în fostele teritorii ale Ungariei etc.  

 Ultimul act al finalizării tratatului cu Ungaria a avut loc la Trianon, 

la 4 iunie 1920, când el a fost semnat de 18 state, inclusiv România, 

reprezentată de dr. Ion Cantacuzino și de Nicolae Titulescu.  

 Deși Basarabia a fost prima dintre provinciile românești care s-au 

unit cu Țara, tratatul privind recunoașterea internațională a unirii acesteia cu 

România și încheierea astfel a procesului de realizare a statului național unitar 

român a fost ultimul semnat. Cauzele acestei întârzieri sunt multiple, dar ele 

nu țin de o eventuală nerecunoaștere din partea Aliaților a caracterului 

românesc al provinciei din punct de vedere istoric, etnic etc sau a justeței unirii 

sale cu România – dimpotrivă, acestea au fost general cunoscute și acceptate, 

iar documente oficiale ale Puterilor Aliate dupa 27 martie/9 aprilie 1918, când 

Sfatul Țării a votat unirea cu România, vorbesc despre unire ca fiind „deja 

înfăptuită” – ,ci ele țin de situația internă încă tulbure din Rusia, de 

nerecunoașterea de către Puterile Aliate și Asociate a regimului sovietic, de 

sprijinul dat de acestea mișcărilor albgardiste, care în ceea ce privește păstrarea 

integrității hotarelor vechii Rusii se situau pe aceași poziție cu guvernul 

bolșevic, de interesele politice și economice ale fiecăreia dintre aceste puteri, 

de rezervele administrației americane care nu dorea să particpe la delimitarea 

frontierelor fostului Imperiu rus, dar și de amânarea rezolvării acestei 

probleme de către Principaele Puteri Aliate și Asociate ca mijloc de presiune și 

control asupra guvernului român etc. 

 În luările sale de cuvânt de la Conferința de Pace, primul ministru 

român a afirmat  de nenumărate ori că el reprezintă în forumul din capitala 

Franței toate teritoriile românești unite cu România, inclusiv Basarabia. Aceași 

idee era exprimată și în documentul „România în fața Conferinței de Pace”, ce 

conținea o scurtă istorie a Basarabiei, cu evidențierea poziției autorităților 

Moldovei, care după 1812 nu au încetat să protesteze împotriva ruperii acestui 

                                                 
38 Alexandru Ghișa, România și Ungaria la început de secol XX. Stabilirea relațiilor diplomatice 
(1918-1921), Presa Universitară Clujană, Cluj – Napoca, 2002, p.216. 
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teritoriu de Moldova și anexarea lui la Imperiul Rus, I.I.C Brătianu, susținând 

că „cursul Nistrului a marcat întotdeauna limitele Basarabiei și Bucovinei”39. 

Iar la 22 februariei 1919, în cadrul Comisiei pentru problemele române Ion 

I.C.Brătianu va reveni asupra acestei idei: „Nu putem concepe existența 

neamului nostru fără Nistru, cum nu putem să o concepem fără Dunăre și Tisa, 

ca să ne separe de elementul slav […] Basarabia reprezintă pentru noi intrarea 

casei noaste – în mâna altora ea ne-ar periclita însuși căminul”40. 

 Concomitent cu dezbaterile asupra problemei Basarabiei în diverse 

comisii ale Conferinței de Pace, Consiliul Suprem a încheiat un acord cu 

generalul albgardist Kolceak (ale cărui armate luptau în Siberia împotriva 

guvernului de la Moscova), în textul căruia era prezent și un pasaj referitor la 

dreptul Conferinței de Pace de a determina soarta părților românești din 

Basarabia. Formula „părțile românești” sugera existența unor regiuni care nu 

ar fi fost românești, suceptibile de a fi înapoiate Rusiei. În „Memoriul” înaintat 

la 2 martie 1919 Consiliului Suprem, I.I.C Brătianu concludea că, de fapt, nu 

putea fi vorba decât „de elemente ale populației care nu este română, ale căror 

drepturi sunt recunoscute și garantate deja prin actul Unirii”.  

 Punctul de vedere susținut de guvernul român a fost luat în 

considerare de Comitetul pentru probleme teritoriale, dovadă că Andre 

Tardieu, președintele Comitetului, a prezentat un raport în care se arăta că, în 

conformitate cu prevederile Pactului Ligii Națiunilor, hotărârea privind 

Basarabia era luată avându-se în vedere aspirațiile generale ale locuitorilor, 

caracterul moldovenesc al regiunii din punct de vedere geografic și etnic, dar și 

al argumentelor de ordin istoric și economic41. 

 După formarea guvernului Al. Vaida Voevod, în urma vizitei pe care 

acesta o face în Marea Britanie la începutul anului 1920, procesul de 

recunoaștere a Unirii Basarabiei cu România a intrat în faza finală. La 3 martie 

1920 Consiliul Suprem a convenit o recunoaștere a Unirii Basarabiei cu 

România, care, însă, urma să capete „o formă juridică”, prin semnarea unui 

tratat, numai după retragerea completă a trupelor române din Ungaria.  

Totodată nota Consiliului Suprem conținea un angajament deosebit de 

important: în cazul unui atac al Rusiei Sovietice împotriva României „în 

interiorul granițelor sale legitime, Aliații îi vor acorda României tot sprijinul 

posibil”42. De asemenea, în notă se evidenția faptul că prin recunoașterea Unirii 

se elimina principalul obstacol în negocierile româno-sovietice.  

                                                 
39 Dumitru Preda, Ioan Chiper, Alexandru Ghișa (coord.), op.cit.,p.154. 
40 Gheorghe Calcan, România în relațiile internaționale ale Conferinței de Pace de la Paris – 
Versailles. 1919-1920. Recunoașterea internațională a Marii Uniri, Editura Mega, Cluj – Napoca, 
2013, p.233. 
41 Ion Calafeteanu, Gheorghe Sbârnă, op.cit.,p.51. 
42 Vasile Sturza, Basarabia și destinul ei secret, Editura Litera, București, 2016, p.99-100.  
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În final, la 28 octombrie 1920 a fost semnat la Paris tratatul privind 

recunoașterea Unirii Basarabiei cu România.  

Reacția Moscovei la semnarea tratatului a venit fără întârziere. La 1 

noiembrie 1920 guvernele Republicilor Sovietice ale Rusiei și Ucrainei s-au 

adresat guvernelor semnatare – Marea Britanie, Franța, Italia și România – 

arătând că ele nu pot recunoaște ca având vreo putere „înțelegerea cu privire la 

Basarabia făcută fără participarea lor și ele nu se consideră în niciun fel legate 

de tratatul încheiat pe această temă de alte guverne43. 

Partea română a răspuns la 10 noiembrie, printr-o radiogramă semnată 

de primul – ministru, Alexandru Averescu și Take Ionescu, ministru al 

Afacerilor Străine. „Ceea ce numiți anexarea Basarabiei – se arăta în răspunsul 

guvernului român – (...) nu a existat o asemenea anexare, că această provincie, 

tot atât de românească precum restul regatului, de care nu fusese separată 

decât prin actul arbitrar de la 1812, s-a unit cu patria – mamă din propria voință 

exprimată prin reprezentanții săi” – unire pe care Marile Puteri au recunoscut-

o. „Unirea Basarabiei cu României – se arăta în continuare – este o chestiune 

definitiv încheiată, iar guvernul român nu vede cu cale să o pună din nou în 

discuție. Chestiunile secundare (...) sunt singurele care rămân de precizat între 

România și Rusia” și ele pot fi aduse în discuție în fața Societății Națiunilor, 

ținând însă să sublinieze: „în afara chestiunii frontierelor și a drepturilor 

suverane ale României”44. 

Tratatul privind recunoașterea unirii Basarabiei cu România încheia 

procesul de recunoaștere internațională a Marii Uniri realizate în 1918, dupa 

ani de durere, de așteptare și de speranțe niciodată pierdute. Păstarea ei a 

reprezentat obiectivul fundamental urmărit de România în perioada care a 

urmat. Tot ce s-a gândit, tot ce s-a înfăptuit în România după 1918 a fost în 

spiritul ideii Marii Uniri.  

În august 1916, la Consiliul de Coroană ce urma să hotărască intrarea 

României în război, primul ministru Ion I.C. Brătianu declara: „...Având drept 

ideal unitatea națională, suntem datori să urmărim realizarea lui, căci nu se știe 

dacă în decursul veacurilor vom găsi vreun prilej ca cel de azi. Iată de ce nu 

putem să mergem decât alături de Aliați  și contra Puterilor Centrale”.  

După doi ani de speranțe și de dureri, istoria i-a dat dreptate. A fost dat 

anului 1918 să devină Anul Marii Uniri.  

                                                 
43 Ibidem, p. 112. Nota semnată de Gheorghi Cicerin, comisar al poporului pentru afaceri străine al 
Republicii Ruse, și Cristian Rakovski, președintele Sovietului Comisarilor Poporului și comisar al 
poporului pentru afaceri externe al Republicii Ucrainiene. Vezi: Relațiile româno-sovietice, 
Documente. vol. I, 1917-1934, Editura Enciclopedică, București, 1999.  
44 Vasile Sturza, op.cit., p. 112-113.  


