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ASPECTE PRIVIND PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNE  
ȘI A UNOR UNITĂȚI ITALIENE PE FRONTUL DE EST 

ÎN PERIOADA 1941-1943 

CEZAR AVRAM� 

În cel de-al doilea Război Mondial, România a fost implicată începând cu 
data de 22 iunie 1941 și până la 21 mai 1945. 

În timpul campaniei din Est (22 iunie 1941 – 23 august 1944), România aliată 
cu Germania, Italia și sateliții săi a acționat, inițial, pentru eliberarea Basarabiei și 
nordului Bucovinei, iar apoi a continuat lupta în interiorul U.R.S.S.-ului, punându-
se în stare de război cu toate puterile Națiunilor Unite. În 25 august 1939, Adolf 
Hitler, într-o discuție cu Benito Mussolini își arăta convingerea că „România nu se 
mai află în postura de a mai putea lua parte la vreun conflict împotriva Axei”1. 
Evoluția factorilor politici și militari din acea perioadă a obligat România să lupte 
alături de Axă împotriva Marilor Aliați „în ciuda alianțelor sale tradiționale și a 
sentimentelor majorității poporului român”2. 

Generalul Ion Antonescu, avansat la 22 august 1941, la gradul de Mareșal al 
României, a fost în întreagă această perioadă șeful statului și comandantul armatei 
române. El a fost asistat de un corp de generali cooptați în Ministerul de Război și 
în Staful Marelui Stat Major3. 

Participarea României în campania din Est a înregistrat mai multe faze: prima 
a fost bătălia pentru eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, care a durat  
33 de zile, de la 22 iunie până la 26 iulie 1941. În această etapă s-a format Grupul 
de armate „General Antonescu”, compus din Armatele 3 și 4 române și Armata 11 
germană4. Antonescu s-a angajat în campanie fără a semna o convenție militară cu 
Reich-ul, neprecizându-se termenii colaborării. 

După eliberarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei, soldată cu importante 
pierderi de vieți omenești, generalul Ion Antonescu a hotărât continuarea luptei de 
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dincolo de Nistru alături de trupele germane. Motivele care l-au determinat să 
continue campania militară dincolo de Nistru nu erau împărtășite de opoziția 
tradițională – P.N.L. și P.N.Ț. 

O altă etapă este bătălia pentru Odessa (14 august – 16 octombrie 1941), 
unde au fost angajate unitățile militare ale Armatei a 4-a, condusă, succesiv, de 
generalii N. Ciupercă și Iosif Iacobici5. A urmat acțiunea Armatei a 11-a germană 
și a Armatei a 3-a română pe direcția Bug – Nistru – țărmul Mării de Azov în zona 
Berdiansk–Mariupol numită și Stepa Nogai (august-octombrie 1941)6. 

Din toamna anului 1941, a început Bătălia Crimeii, când o parte a Armatei a 
11-a germană, abandonând marșul spre Marea de Azov, s-a angajat în lichidarea 
trupelor sovietice din sudul peninsulei. Concomitent cu luptele duse împotriva 
sovieticilor în toamna și iarna anului 1941, unitățile militare românești au acționat 
împotriva partizanilor sovietici din zona muntoasă Iaila7. De remarcat efortul 
soldaților români (infanterie, cavalerie și detașamentul motorizat colonel Korne) în 
zona Peninsulei Kerci din iarna și primăvara anului 19428. În vara anului 1942, 
unități militare românești au participat la asaltul asupra Sevastopolului9. 

Concomitent cu evenimentele de pe front, diplomația militară antonesciană a 
colaborat cu Italia lui Mussolini. La 19 februarie 1942, atașatul militar la Roma, 
colonelul Mihail Corbuleanu, trimitea comentarii ale presei italiene asupra 
participării trupelor române pe Frontul de Est. Astfel, la 27 ianuarie 1942 în  
„L Isola” din Sassari apărea un articol care prezenta activitatea aviatorilor români 
care luptau contra unui inamic foarte mare10. 

Un alt articol tipărit în „Il Messagero” din 19 februarie 1942 consemna 
rezistența și vitejia românilor în Peninsula Crimeea. Existau, însă, și articole 
defavorabile armatei române, precum cel tipărit în publicația „La Forze Armate” la 
18 mai 1942. În vara anului 1942, presa italiană, deși nu era ostilă României, păstra 
în cele mai multe cazuri o atitudine rezervată în ceea ce privește aportul ei 
economic și militar pe Frontul de Est11. 

Activitatea Legației italiene din București, condusă de Renato Bova Scoppa, 
era urmărită cu atenție de autoritățile române, mai ales că aceasta era influențată de 
evenimentele politico-diplomatice care se desfășurau în Italia. Colonelul G. Bodini, 
în aceste condiții, a primit dispoziții speciale pentru a trece la purificarea 
membrilor Casei Fasciilor din București, deoarece multe elemente dintre acestea nu 
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mai puteau face parte din familia fascistă12. Spre exemplu, ministrul Renato Bova 
Scoppa a interzis fasciștilor din București să susțină ședințe pe cont propriu. 

Evoluția sinuoasă a Italiei în cursul anului 1942 a stat în atenția cercurilor 
conducătoare din București. Rapoartele expediate de atașatul militar, colonelul 
Mihail Corbuleanu, cuprindeau numeroase informații privind evoluția economică, 
socială, politică și militară a Italiei din anul 1942. El observa o scădere a moralului 
poporului italian, din cauza insucceselor din Africa și Mediterana, a bombardamentelor 
engleze și a lipsei hranei, echipamentelor militare. Colonelul Mihail Corbuleanu 
era convins că numai armata – prin Mareșalul Pietro Badogliosi Coroana mai puteau 
salva situația13. 

O altă etapă a participării ostașilor români la evenimentele din Rusia a 
constituit-o bătălia pentru Stalingrad, care a cuprins mai multe acțiuni: marșul 
trupelor române, cuprinzând Armatele 3 și 4 românești în colaborare cu trupele 
germane spre Stalingrad (28 iunie–septembrie 1942); acțiunile comune ale 
Armatelor române a 3-a și a 4-a alături de Armatele 6 germană, 2 ungară, 8 italiană 
și 4 blindată germană în cadrul Grupului de Armate B în zona Cotului Donului. 
Armata a 4-a română a ocupat zona cea mai avansată în dispozitivul de la 
Stalingrad. În cadrul contraofensivei de la Don au fost decimate importante 
contingente italiene, ungare și românești. În a doua parte a lunii decembrie 1942, 
pe cursul mijlociu al Donului, forțe sovietice din Frontul Voronej și Frontul de 
Sud-Vest au declanșat ofensiva împotriva Armatei a 8-a italiene. Pierderile 
înregistrate în rândul forțelor italiene s-au ridicat la 3.010 ofițeri morți și dispăruți 
și 81.820 soldați și subofițeri răniți, degerați, prizonieri și morți14. În septembrie-
noiembrie 1942 are loc atacul Stalingradului, apoi defensiva în zona Stalingradului, 
sub presiunea contraofensivei sovietice. Frontul Armatei a 3-a române a fost rupt în 
două sectoare. În sectorul Armatei a 4-a române, ofensiva Armatei Roșii declanșată 
la 20 noiembrie 1942 s-a finalizat cu încercuirea diviziei 20, condusă de generalul 
Tătăranu și împingerea spre sud-vest a restului forțelor române15. În aceste condiții, 
Marele Cartier General Român a hotărât aducerea în țară a Armatelor 3 și 4. 
Această retragere s-a realizat în lunile februarie-martie, aprilie 1943 când ostașii 
români din aceste unități au fost demobilizați16. 
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O altă etapă a campaniei din Est a constituit-o operațiunea din Kuban  
(1 februarie – 9 octombrie 1943). Aceasta a reprezentat acțiunea de retragere a 
Corpului de Cavalerie Român, care fusese destinat asaltului Caucazului. Corpul de 
Cavalerie român se va retrage din luptă orientându-se spre Marea Azov pentru a fi 
evacuat în Crimeea. 

O altă etapă o constituie apărarea și evacuarea Crimeei (octombrie 1943 –  
12 mai 1944)17. În iarna 1943–1944, sub presiunea forțelor sovietice armatele 
române și germane se retrag în Basarabia și Moldova. 

Ultima etapă a trupelor române pe Frontul de Est o constituie bătălia Moldovei 
care a început la 20 august 1944, după ofensia dezlănțuită în zona Iași–Chișinău de 
Fronturile 2 și 3 ucrainiene și forțele Grupului de Armate „Ucraina de Sud”. 

Între 22 iunie 1941 și 22 august 1944 România a participat în Campania din 
Est cu Armatele 3 și 4, la care s-au adăugat 10 corpuri de armată (Corpul de munte, 
Corpul de cavalerie și Corpurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), 35 de divizii18, două brigăzi 
de fortificații, 4 comandamente de munte și un comandament de infanterie. La 
aceste trupe terestre s-au adăugat Forțele Aeronauticii și Marinei militare19. 

Aviația română pe Frontul de Est dispunea în 1941, la 22 iunie, de 50 escadrile 
din care: 15 bombardament, 17 vânătoare, 3 recunoaștere, 7 de informații, 6 de 
legătură, 1 de transport, 1 de hidroaviație. Un total de 550 avioane operative. În 
interior se mai aflau 440 în școlile și centrele de instrucție20. 

Grupul Aerian de Luptă a intrat în acțiune în zorii zilei de 22 iunie 1941 și a 
sprijinit acțiunile terestre în Basarabia și Nordul Bucovinei, cât și în zona Odessa 
până la 16 octombrie 1941. Aviația română a revenit pe front în vara și toamna 
anului 1942, în sectoarele Cotul Donului și Stalingrad, dar și în urma dezastrului 
din această vară numeroase unități au operat în continuare pe Frontul de Est, până 
în anul 194321, aviația română ocupând în continuare un loc foarte modest în 
confruntarea aeriană dintre marile puteri. 

La 22 iunie 1941, România avea un potențial mobilizabil de 2.200.000 
oameni, ceea ce reprezenta 12,2% din populația țării. La declanșarea războiului se 
găseau sub arme 625.524 de militari22. În Campania din Est, România a pierdut 
„624.740 militari din care 71.585 morți, 243.622 răniți și 309.533 dispăruți”23. 

După cei trei ani de război pe Frontul din Est, România a fost nevoită să-și 
asume o categorică înfrângere „care putea pune în pericol însăși ființa națională a 
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statului român”. Cele trei mari înfrângeri – Stalingrad, Crimeea și Iași–Nistru au 
însemnat încheierea dramatică a primei mari campanii a României din cel de-al 
doilea Război Mondial. Ultima înfrângere de pe teritoriul național va pune capăt 
colaborării cu Germania hitleristă împotriva unei țări care devenise aliată, cu toate 
că ne luase o parte a patrimoniului național24. 

Cea mai importantă variantă a național-socialismului german a fost fascismul 
italian. Ambițiile imperiale ale lui Mussolini vor conduce spre o alianță cu Adolf 
Hitler și, în final, la intrarea în cel de-al doilea Război Mondial. Încă din anul 1936, 
Mussolini va adopta modelul Germaniei naziste, fapt ce avea să declanșeze 
radicalizarea opoziției25. Pentru Italia, odată cu primele luni ale anului 1941, începea 
o nouă fază a războiului, care situa statul lui Mussolini pe o poziție de subordonare 
politică și militară față de Germania. Intervenția și campania victorioasă a germanilor 
în Grecia și Iugoslavia au pus capăt vechilor aspirații italiene de hegemonie în 
Balcani. Anexarea Liublianei la Italia și crearea unui regat al Croației, al cărui rege 
era un membru al casei de Savoia reprezentau doar o slabă compensație. Trimiterea 
unui corp expediționar german sub comanda generalului Rommel în Libia și 
ofensiva sa victorioasă până la Sollum au avut semnificația unei recunoașteri a 
subordonării comandamentului italian față de cel german. Ultimul act de aservire 
față de Germania a fost trimiterea unui corp de expediție italian în U.R.S.S26. 

Odată cu agresiunea împotriva U.R.S.S.-ului și intervenția în război a Statelor 
Unite – decembrie 1941, războiul a luat un curs evident defavorabil pentru Axă. 

Faptul că Mussolini se găsea sub comandă germană este atestat de anunțul 
din 22 iunie 1941, la ora 3 dimineața, despre începerea operațiunii Barbarossa 
împotriva U.R.S.S.-ului. Consilierul Ambasadei Reichului la Roma, prințul Otto 
von Bismarch îi va duce Ducelui o scrisoare de la Hitler pe care Ciano i-o va 
înmâna lui Mussolini27. 

În urma acestui document, Mussolini va cere să trimită și el trupe pe frontul 
rusesc, cu toate că Hitler se opunea. La 26 iunie 1941, Mussolini trece în revistă la 
Verona primele unități care pleacă în Rusia. Această intervenție a trupelor italiene 
în Rusia sovietică se datorează personal Ducelui deoarece Hitler, Ciano, Statul 
Major italian au încercat să-i abată hotărârea28. 

Intrarea în război împotriva U.R.S.S.-ului a înlesnit crearea unui front unic 
între Partidul Socialist, „Giustizia e Liberta” și Partidul Comunist. Programul 
propus italienilor consta în ruperea pactului de alianță cu Hitler, încheierea 
imediată a unei păci separate și înlăturarea lui Mussolini de la putere. 

Chiar și șefii fasciști au început să se îndoiască de Duce, după înfrângerile 
repetate suferite de trupele militare italiene. Au loc numeroase manifestații în 
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Italia, cauzate de nemulțumirea populației lipsită de produse alimentare și, în 
special, de pâine. Cu toate aceste manifestații, unități militare italiene vor părăsi 
Italia, îndreptându-se spre frontul îndepărtat al Donului. 

În ziua de 20 iunie 1942, trupele germano-italiene au ocupat din nou Benghazi, 
apoi Tobruk, ceea ce i-a dat o nouă speranță lui Mussolini. Germanii vor pune, încetul 
cu încetul, stăpânire pe Italia, instalându-și oamenii lor de influență în sferele 
conducătoare ale fascismului. Trupele italiene vor suferi în timpul bătăliei de la 
Stalingrad, precum și în menținerea frontului de la Don, unde au alcătuit o perdea 
subțire de soldați. Lipsa de alimente, armament, muniții precum și temperatura 
foarte scăzută au produs o diminuare drastică a rezistenței italienilor. Aceștia vor fi 
încercuiți în 16 decembrie 1942, momentul în care începe decimarea efectivelor 
lor, de până la 50–70%. 

Trupele statului fascist au avut un eșec, atât în Campania din Est, cât și în 
încercările de dominație în Balcani. Cele 45 de zile, cuprinse între 25 iulie și  
8 septembrie 1943, când a fost anunțat armistițiul, reprezintă o altă perioadă a istoriei 
italiene. Mussolini este înlăturat, în locul lui, Regele numește un nou Guvern 
avându-l în frunte pe mareșalul Badoglio. Partidul Fascist a fost dizolvat. După ce 
au fost emise proclamații prin care se interziceau întrunirile și adunările, Badoglio 
începe tratativele în scopul de a-i determina pe Aliați să renunțe la cererea lor de 
capitulare fără condiții. Badoglio și regele ar fi vrut să obțină de la Aliați clauze de 
armistițiu favorabile și să iasă din război cu asentimentul germanilor. Armistițiul a 
fost semnat la Cassible, un sat în Sicilia, la 3 septembrie 1943, de către generalul 
Castellano, iar în seara zilei de 8 septembrie s-a transmis la radio declarația lui 
Badoglio, în care se anunța armistițiul, ordonându-se trupelor să înceteze orice 
rezistență față de anglo-americani și să opună rezistență eventualelor atacuri de altă 
proveniență29. Între timp, împreună cu un grup de generali și demnitari, Badoglio îl 
urmează pe rege în retragerea acestuia spre Pescara, unde un vapor și un grup de 
italieni anti-germani încearcă să-l transporte pe teritoriul controlat de aliați. Hitler a 
dat ordine trupelor germane să-l elibereze pe Mussolini care fusese capturat de 
către partizanii comuniști și să ocupe Italia. La fel ca în România, unde regele 
Mihai I a dat proclamația prin care se „încetează lupta și orice act de ostilitate 
împotriva armatei sovietice și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite“30, 
regele împreună cu Badoglio luptă alături de Aliați pentru eliberarea Italiei. 

După arestarea lui Benito Mussolini, la 25 iulie 1943, și capitularea Italiei 
fără condiții, la 8 septembrie 1943, Italia se găsea într-o tragică situație, fiind 
împărțită în două. În sud se aflau armatele aliate care, la 1 octombrie, ajunseseră la 
Neapole și luaseră poziție de-a lungul unei linii care mergea de la Anzio la Pescara 
prin Montecassino, și Guvernul Badoglio. La nord erau germanii și un guvern 
fascist condus de Benito Mussolini care, la 12 septembrie 1943, fusese eliberat de 
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un detașament de parașutiști germani31. Republica Socială Italiană condusă de 
Mussolini nu-și exercita autoritatea asupra întregului teritoriu italian neocupat de 
Aliați. Astfel, regiunea Veneto se afla sub administrația directă a germanilor. 

Frontul Italian era, însă, pentru aliați, un front secundar. După întâlnirea de la 
Teheran, la cererea lui Stalin, forțele aliate erau „absorbite“, în special, de 
pregătirea celui de-al doilea front și debarcarea în Normandia. În acest scop, au fost 
retrase unele divizii de pe frontul italian32. 

În octombrie, guvernul Badoglio declară război Germaniei, în urma 
promisiunilor Aliaților de a modifica condițiile de pace, în funcție de contribuția pe 
care italienii o vor aduce la lupta antifascistă. Primele formațiuni de partizani 
organizate de comuniști și de membrii Partidului Acțiunii s-au alăturat formațiunilor 
comandate și încadrate cu ofițeri din armata regulată33. 

În România, ca stat satelit al sistemului Axei Berlin–Roma–Tokyo și 
angrenată în războiul hitlerist ajungând să întrețină relații diplomatice cu un număr 
foarte mic de state, Renato Bova Scoppa a devenit una dintre figurile importante 
ale corpului diplomatic acreditat la București34. Acesta a întreținut relații foarte 
bune cu Ministrul Afacerilor Străine, Mihai Antonescu, care în calitate de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștrii și de confident al Mareșalului Ion 
Antonescu, era cel de-al doilea om al regimului. Renato Bova Scoppa, împreună cu 
Mihai Antonescu, după eșecul suportat de Axa pe toate teatrele de operațiuni 
militare, au încercat detașarea de blocul fascist a unor țări satelite sub egida 
Ducelui Benito Mussolini, dar aceste acțiuni au eșuat din cauza faptului că Benito 
Mussolini a fost arestat (25 iulie 1943). Cu toate acestea, Ministrul Afacerilor 
Străine, Mihai Antonescu, a recurs la un dialog secret cu puterile Națiunilor Unite 
pentru scoaterea României din război. După 25 iulie 1943, în ciuda presiunilor lui 
Hitler și Mussolini, Renato Bova Scoppa a rămas în continuare la București, dar va 
reprezenta interesele Legației Regatului Italian, deci ale noului guvern al Mareșalului 
Badoglio. În ianuarie 1944, guvernul lui Mussolini și-a trimis un reprezentant pe 
lângă Mareșalul Ion Antonescu, în persoana lui Armando Odenigo35. 

La 3 septembrie 1943, Armata a 8-a a lui Montgomery a pornit din Sicilia, 
traversând strâmtoarea Messina și debarcând în extremitatea sudică a Italiei. La 
aceeași dată, italienii au semnat în secret armistițiul cu Aliații, documentul urmând 
să fie cunoscut după ce Aliații efectuau a doua debarcare importantă la Salerno36. 

La 8 septembrie 1943, Armata a 5-a anglo-americană condusă de generalul 
Mark Clark a început debarcarea în Golful Salerno, la puțin timp după ce Italia a 
                                                 

31 Giuliano Proccaci, op. cit., p. 481. 
32 Ibidem, p. 482. 
33 Ibidem. 
34 V. Fl. Dobrinescu, I. Pătroiu, Gh. Nicolescu, op. cit., p. 361. 
35 Ibidem, p. 362. 
36 Liddell Hart, Istoria celui de-al doilea război mondial, vol. II, București, Editura Orizonturi, 

Editura Lider, p. 83. 
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semnat capitularea37. Badoglio a fost luat prin surprindere și se găsea în imposibilitatea 
de a coopera. Anunțul radiodifuzat despre capitularea Italiei i-a luat prin surprindere pe 
germani. Aceștia au ocupat Roma și au trecut în defensivă la sud de Napoli. 

Au fost necesare opt luni de lupte crâncene, din septembrie 1943 până în iunie 
1944, pentru cucerirea Romei prevăzută de Aliați pentru decembrie. Generalul 
Alexander, principalul adjunct englez al lui Eisenhower, aprecia că Aliații nu aveau 
nicio șansă să cucerească Italia decât cu ajutorul populației. Churchill și Roosevelt 
confirmaseră la Quebec importanța capitulării Italiei și a debarcării în Peninsulă. 
La 10 septembrie, Mareșalul Kesselring duce tratative pentru capitularea trupelor 
italiene din capitală, declarând Roma oraș deschis. La 11 septembrie, el anunță că 
întreg teritoriul italian era zonă de operații sub control german38. 

O zonă din nordul țării, ocupată de Grupul de armată B, a fost pusă sub 
controlul unui adjunct al lui Himmler, generalul Wolf, însărcinat cu menținerea 
ordinii. Tirolul de Sud și Carintia de Sud, provinciile de frontieră din zona Alpilor 
au fost despărțite de Italia și organizate după sistemul administrației germane. 

De la 10 septembrie germanii obținuseră capitularea a aproape tuturor celor 
32 de divizii italiene staționate în Croația, Dalmația și Grecia. 48 de divizii ies din 
război39. 

Sardinia este abandonată la 18 septembrie 1943 de către italieni și germani. 
În Corsica, italienii se alătură membrilor Rezistenței franceze care cere sprijin la 
Alger, de unde sosește un mic corp expediționar condus de generalul Giraud și în 
două săptămâni germanii sunt siliți să se reîmbarce. La 1 octombrie, Aliații intră în 
Napoli, care se află în stare de insurecție de la 27 septembrie, eliberându-se fără 
ajutor40. 

Palmiro Togliatti, conducătorul Partidului Comunist Italian, a sosit în Italia în 
martie 1944, după o lungă perioadă de exil și activitate în rândurile Internaționalei. 
Primul dintre obiectivele sale era alungarea germanilor și eliberarea teritoriului 
național. El va accepta formula de compromis, prin care regele se obliga să treacă 
puterea fiului său, numit locotenent în momentul eliberării Romei41. Aveau să se 
constituie mai mult zone libere, în întregime ocupate și administrate de partizani, 
precum cele din Val d’Ossola, Carnia, Republica Torriglia în Liguria și altele42. 

Războiul purtat de România între anii 1941 şi 1944, cât și de Italia, a antrenat 
pentru cele două state consum de energii și cheltuieli care, în mod precis, nu au 
ajuns să fie încă evaluate. Marea conflagrație a lăsat o lume divizată și ruinată, o 
lume tulburată de consecințe morale și intelectuale majore. După război, pentru 
cele două popoare va începe o nouă perioadă în dezvoltarea lor ca națiune. 
                                                 

37 Ibidem, p. 83. 
38 Jaques de Lauay, Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial, vol. II, București, 

Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 92. 
39 Ibidem, p. 93. 
40 Ibidem, p. 95. 
41 Giuliano Proccaci, op.cit., p. 483. 
42 Ibidem, p. 484. 
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(Abstract) 

The study presents certain aspects concerning the participation of the army of the 
Romanian state and that of the Italian fascist state on the Eastern front. Being kept within 
reasonable limits, the military collaboration between the two states did not substantially 
influence the course of war. However, the withdrawal of the two states from the Axis, 
contributed to the shortening of the war and to the victory of the Allies. 
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