75 DE ANI DE LA BOMBARDAMENTELE AERIENE AMERICANE
ÎN CRAIOVA
ALEXANDRU DANEŞ*
Acum 75 de ani, Craiova trăia unul dintre cele mai dramatice momente din
existenţa sa modernă: bombardamentele americane asupra oraşului.
Armata a 15-a Aeriană a Statelor Unite ale Americii (15th Air Force) a fost
constituită la 1 noiembrie 1943, având în prima lună cartierul general la Tunis, iar
ulterior la Bari, în Italia. Noua poziţionare a permis avioanelor americane să atingă
cu uşurinţă ţinte strategice din sudul Germaniei şi Franţei, din Austria, Italia,
Ungaria şi întreg sud-estul Europei. În România, principalele obiective stabilite de
Aliaţi au fost distrugerea facilităţilor de prelucrare a petrolului, în special din zona
Ploieşti, precum şi compromiterea reţelelor de transport militar spre frontul de est1.
În acest sens, încă din prima lună a campaniei de primăvară, începută la 4 aprilie
1944, aviaţia aliată a bombardat principalele centre economice şi strategice din
România: Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Turnu Severin, Galaţi, Câmpina, Moreni.
La 6 mai avea să-i vină şi Craiovei rândul, ulterior fiind ţinta altor două
bombardamente americane, pe 6 şi 24 iunie. După cum se va vedea, oraşul a fost
complet nepregătit pentru a înfrunta forţele inamice2. „Formaţiuni puternice de
bombardiere grele, escortate de avioane de vânătoare, au atacat importantele centre
feroviare de la Braşov, Turnu Severin, Piteşti, Craiova şi Câmpina, realizând
numeroase lovituri directe”3.
La 5 mai 1944, prin ordinul de operaţii nr. 51 al 55th Bomb Wing din cadrul
Armatei a 15-a Aeriene a SUA4 s-a dispus bombardarea, în dimineaţa zilei următoare,
a complexului feroviar din Craiova ca ţintă primară, gările din oraşele Turnu Severin
şi Niş (Serbia) fiind desemnate drept ţintă alternativă, respectiv în ultimă instanţă.
Această acţiune era socotită „planul A” al zilei (Plan Able). Conform acestui plan,
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Grupurile de Bombardament 460, 464 şi 465 urmau să decoleze de pe aerodromurile
Spinazzola şi Pantanella la sud de Foggia şi, după intrarea în formaţie prevăzută la
ora locală 9.09 deasupra sudului Italiei, urmau să traverseze Adriatica, apoi, pe ruta
Budva–Radujevac (în Iugoslavia) să se îndrepte spre Craiova, unde trebuiau să
ajungă aproximativ la ora 11.10. Fiecare aparat de zbor de tip B-24 Liberator urma
să arunce asupra ţintei câte 10 bombe convenţionale de 227 kg, eşalonat, de la
înălţimile de 6100 m (grupul 465), 6400 m (grupul 464) şi 6700 m (grupul 460), în
această ordine. Un grup de vânătoare era prevăzut să escorteze formaţiunile de
bombardament pe durata misiunii în România. Întoarcerea urma să se facă pe aceeaşi
rută ca la venire. În acelaşi timp, în cadrul planului operaţional al acelei zile, alte
grupe de bombardament au primit ca misiune bombardarea unor ţinte strategice –
în principal feroviare – din oraşele Braşov, Piteşti, Câmpina şi Turnu Severin.
Importanţa strategică a obiectivului craiovean a fost detaliată în „Anexa de
Informaţii” ataşată ordinului misiunii respective5: „Situaţia critică a căilor ferate
inamice, în contextul luptelor de pe frontul rusesc şi al atacurilor noastre reuşite, a
determinat inamicul să recurgă la exploatarea facilităţilor de importanţă secundară.
Complexul feroviar Craiova se află pe linia principală dintre Budapesta şi
Bucureşti, care este artera cea mai însemnată de transport a bunurilor între
Germania şi frontul rusesc. Pe 18 aprilie, complexul era în plină activitate, fiind
observate 6 locomotive şi 260 de vagoane, plus alte 20 de vagoane pe linia spre
Calafat. La data respectivă se lucra din greu în atelierul de locomotive. Între timp,
activitatea din această zonă a crescut fără îndoială. Complexul feroviar Craiova
reprezintă o ţintă de valoare mare, cu atât mai mult cu cât este unul dintre puţinele
din România care încă nu a fost atacat”. Acţiunea coordonată din 6 mai era astfel
menită „să ofere un sprijin direct şi imediat operaţiunilor ruseşti, în contextul în
care inamicul transportă provizii şi trupe spre frontul de est”.
În aceeaşi anexă era reliefată precaritatea apărării antiaeriene româneşti din
Craiova: „conform informaţiilor obţinute în urma efectuării a şase zboruri de
recunoaştere între 26 februarie şi 25 aprilie 1944, nu există apărare antiaeriană în
zona ţintei primare. Cu toate acestea, aparatele noastre de zbor au fost vizate de
circa 25 de salve de artilerie antiaeriană grea. Se va ţine cont de faptul că
actualmente inamicul îşi întăreşte apărarea antiaeriană în Balcani. În zonă ar putea
fi aduse tunuri antiaeriene montate pe vagoane de tren. Pe baza acestor rapoarte,
misiunea se poate aştepta la foc antiaerian limitat până la moderat”.
În ceea ce priveşte aviaţia de apărare, după ce „pe 4 aprilie au fost semnalate
cincisprezece Messerschmitt Bf 109 [...] zborul de recunoaştere din 2 mai 1944 a
depistat un singur avion de vânătoare pe aerodromul din Craiova [...] [şi alte]
treisprezece pe pista de la Roşiorii de Vede, la 60 de mile sud-est”. Elementele
respective urmau a fi angajate în luptă spre estul Olteniei de către alte unităţi ale
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aviaţiei americane. În aceste condiţii, era apreciat că românii ar opune o rezistenţă
limitată deasupra Craiovei, iar cele cinci grupuri cu peste 200 de avioane de
vânătoare de care dispunea 306th Fighter Wing urmau să ofere o protecţie suficientă
pe toată durata misiunii coordonate din România.
Urmărind raportul misiunii grupului de bombardament 4606, se poate vedea
cum a decurs misiunea din punctul de vedere aliat. După decolare şi intrarea în
formaţie, care s-au executat la timp, aeronavele au întâlnit escorta de avioane de
vânătoare P-47 la Kruševac (Serbia). Cele 27 de bombardiere ajunse deasupra
Craiovei7 şi-au lansat încărcătura deasupra ţintei începând cu ora 11.30. Din cauza
blocării mecanismului de stocare/eliberare a proiectilelor, la sfârşitul acţiunii un
avion a rămas cu cinci, iar altul cu toate cele zece, ele fiind evacuate manual la
întoarcere deasupra Serbiei, respectiv deasupra Mării Adriatice. Din ceea ce a putut
observa personalul de zbor, a fost lovită în plin zona macazelor din nord-vestul
gării, o locomotivă din acel loc fiind distrusă, iar magaziile adiacente au fost
avariate considerabil. La faţa locului nu a fost depistat niciun avion sau tun
antiaerian românesc sau german. Toate bombardierele au revenit la bază pe aceeaşi
rută – după ce s-au despărţit de avioanele de vânătoare la Kruševac – unde au
aterizat la ora 14.15. Pe drumul de întoarcere au fost observate nouă barje trase de
un remorcher în apropiere de Vidin, cu destinaţia Turnu Severin, şi un convoi de
camioane pe drumul spre Caraula.
Conform informaţiilor primite la cabinetul Mareşalului Antonescu, Gara
Craiova şi liniile de garaj – mai puţin una – au fost distruse. De asemenea, piaţa
gării şi magaziile de mărfuri au fost serios avariate. Cu toate acestea, autorităţile
locale sperau să repună circulaţia feroviară în funcţiune până seara.
Au mai fost afectate suburbana Bariera Vâlcii, unde s-au înregistrat 6 case
dărâmate şi numeroase victime pe câmp (morţi şi răniţi), şi Bariera Amaradiei,
unde au fost lovite curtea Cercului Teritorial de Recrutare şi adăpostul Spitalului
Militar de la Şcoala Normală de Fete „Madona-Dudu” (azi Colegiul Naţional
„Ştefan Velovan”), din care au fost scoşi 15 morţi.
Bombele cazute în centrul Craiovei au distrus 38 de clădiri. S-au semnalat
mitralieri inamice la periferii. În oraş au fost înregistraţi iniţial circa 30 de morţi şi
20 de răniţi8.
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Pe 8 mai, Mareşalul Ion Antonescu a vizitat gara şi zonele distruse din
vecinătate, precum şi cantina Crucii Roşii, unde s-a interesat de calitatea hranei
refugiaţilor9.
6 iunie. „În cursul dimineţii, aviaţia anglo-americană a executat atacuri
de teroare asupra oraşelor Ploieşti, Braşov, Galaţi, Craiova, Râmnicu Vâlcea şi a
15 localităţi din judeţe [...] Numeroşi locuitori paşnici, copii, femei şi bătrâni au
căzut victime acestui nou atac de teroare. Numeroase locuinţe ţărăneşti, şcoli şi
biserici de stat au fost distruse. Conştiinţa universală să judece cum e lovit un
popor, care luptă pentru viaţa şi libertatea lui, de către aceia care au justificat
intrarea lor în război afirmând că luptă pentru dreptatea şi libertatea tuturor”10.
Pe 6 iunie, la ora 5.34, cele 40 de aparate B-24 Liberator ale grupului 376 de
bombardament au decolat de pe aerodromul San Pancrazio din Italia cu misiunea
de a ataca rafinăria de petrol Româno-Americană din Ploieşti. Două avioane s-au
reîntors devreme la bază din cauza unor probleme la motoare, 28 şi-au aruncat
bombele asupra rafinăriei, iar 10 au trebuit să abandoneze ţinta primară datorită
perdelei de fum ridicată peste obiectiv de către apărarea antiaeriană de la Ploieşti.
Deoarece ţinta secundară era acoperită de nori, avioanele s-au îndreptat spre
Craiova, unde la ora 10.02 au lansat vizual asupra complexului feroviar 2,27 tone
de bombe convenţionale.
La Craiova, alarma a fost dată imediat după intrarea avioanelor inamice pe
teritoriul României, la 8.18 şi s-a terminat la 11.40. Zonele afectate din oraş s-au
concentrat în cartierul gării, în special pe străzile Sf. Gheorghe Nou (azi, Păltiniş şi
Basarabia), Gherceşti (Bulevardul Decebal), Fraţii Goleşti şi Bulevardul Carol I,
unde au fost distruse 24 de case, avariate 68 şi demolată o magazie cu făină a
fabricii de pâine „Traiul”. S-au înregistrat 3 morţi şi 7 răniţi11.
24 iunie. „În cursul dimineţii, aviaţia anglo-americană a bombardat oraşele
Ploieşti şi Craiova, producând pagube şi victime în populaţia civilă”12. În
dimineaţa zilei de 24 iunie, grupurile 454, 455, 456 şi 459 ale 304th Bomb Wing
au decolat de pe aerodromurile San Giovanni, Stornara şi Giulia din Italia, având
ca ţintă atelierele de reparaţii material rulant „Malaxa” din Craiova (transferate în
1949 uzinei „Electroputere”). Din cele 162 de bombardiere B-24 Liberator
pornite de la bază, 146 au ajuns deasupra oraşului, unde au lansat bombe
convenţionale între 9.20 şi 9.46 fără a li se opune vreo rezistenţă. În cursul
9
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misiunii deasupra României au fost escortate de 35 de avioane de vânătoare P-38
Lightning din 82nd Fighter Group13.
Alarma aeriană a fost dată la 8.45 şi a încetat la 11.34. La ţinta principală,
Atelierele de reparat material rulant „Malaxa”, aflate în construcţie, au fost distruse
trei barăci, dormitoarele, sala de mese şi infirmeria, însă atelierele propriu-zise au
fost avariate doar în parte. Pierderile umane erau estimate la circa 20 de morţi şi
10 răniţi, iar operaţiunile de recuperare au fost îngreunate din cauza bombelor
neexplodate. Linia CFR Craiova–Calafat a fost distrusă pe o lungime de 400 m, iar
cea dintre Craiova şi Cârcea pe o lungime estimată între 250 şi 500 m, între
cantoanele 172 şi 173.
În apropiere a fost lovit cu severitate şi cartierul militar. La Regimentul 1
Pionieri au fost distruse un grajd, un şopron cu materiale vechi de geniu, o remiză
de scânduri pentru trăsuri, iar o remiză cu material şi patru barăci demontate au
fost grav avariate. La Regimentul 1 Călăraşi au fost distruse două grajduri, trei
remize, un atelier a fost grav avariat, iar şapte vagoane cu paie şi patru vagoane
cu fân au fost incendiate. Aici s-au înregistrat doi militari morţi şi alţi trei răniţi.
Au mai fost atinse rampa militară spre Calafat, Regimentul 1 Artilerie Grea şi
Regimentele 9 şi 14 Artilerie, ultimul având un pavilion avariat şi un subofiţer
rănit. La depozitul de muniţii de la Bariera Caracal au fost raportaţi doi soldaţi
răniţi.
În Parcul Bibescu (azi Romanescu) din apropiere s-au semnalat
numeroase bombe explodate şi neexplodate. La nord de parc, au fost afectate
străzile Mircea Vodă, Gheorghe Asachi (azi Voinicului), Jitianu (azi, Corneliu
Coposu) şi Ghica Vodă (azi, Eroilor), iar la vest cartierul Belcineanu (azi 1
Mai), cu trei morţi şi un rănit, şi suburbana Lascăr Catargiu, unde au explodat
între 5 şi 10 bombe, au fost demolate parţial 6 case şi avariate alte 5 (între care
şi postul de jandarmi), însă nu au existat victime. La sud de parc, în suburbana
Romaneşti au explodat circa 600 de bombe şi au rămas neexplodate 5, fiind
semnalaţi 10 morţi.
În nordul Craiovei au fost lovite suburbanele Bordei şi Gherceştii Noi. În
prima au explodat circa 400 de bombe, iar 10 au rămas neexplodate, având ca
rezultat 7 morţi, 6 răniţi, 9 case demolate, 4 case dărâmate parţial, şi 6 avariate.
În cea de-a doua au explodat aproximativ 200 de bombe, iar 5 au rămas
neexplodate. S-au înregistrat 4 morţi, 8 răniţi, 9 case distruse, 7 demolate parţial
şi 30 avariate.
În total, în oraşul Craiova (fără suburbane) au fost semnalate circa 340 de bombe
explodate şi 10 neexplodate, 46 de morţi şi 16 răniţi, 24 de case distruse, 23 demolate
13
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parţial şi alte 60 avariate. De asemenea, toate legăturile telefonice au fost întrerupte,
mai puţin cele prin Timişoara14.
Planurile germane de bombardament
În octombrie 1944, Serviciul de informaţii al Luftwaffe pentru frontul de est
a elaborat documentaţia pentru o serie de ţinte strategice româneşti, în cazul în care
acţiuni de bombardament germane în România ar fi fost posibile. Zona Craiovei
avea desemnate patru obiective, dintre care trei fuseseră definite de către germani
încă din 15 iulie 194015:
A) SO 41.224: Podurile suprapuse pentru şosea şi cale ferată de la Podari,
realizate din beton armat, cu patru pile, având o lungime de circa 255 m şi o lăţime
de 7 m. Distrugerea acestui obiectiv ar fi întrerupt legăturile spre Calafat.
B) SO 43.242: Podul pentru şosea de la Bucovăţ, din piatră, cu 17 pile având
spărgătoare de gheaţă, lung de circa 270 m şi lat de 7 m.
C) [fără număr de obiectiv]: Depozitul de muniţie de la Bariera Caracal,
constituit dintr-un buncăr înconjurat de un val de pământ, în suprafaţă de circa 350
mp, fără legătură la calea ferată.
D) SO 40.209: Complexul feroviar Craiova, în suprafaţă de aproximativ
8500 mp, cu următoarele puncte de interes:
1) Atelierele şi depourile de locomotive şi vagoane
2) Placa turnantă cu diametrul de 20 m
3) Magazia de mărfuri
4) Gara şi dispeceratul de circulaţie
Drept ţinte alternative au fost desemnate gările Caracal şi Piatra Olt.
Evoluţiile de pe frontul de est au determinat abandonarea acestui proiect.
*
La 2 aprilie 1945, Primăria Municipiului Craiova a înaintat Ministerului
Afacerilor Interne o sinteză, ce se voia a fi definitivă, referitoare la distrugerile
provocate de bombardamentele aliate. Cifrele sunt semnificativ reduse faţă de cele
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raportate în zilele care au urmat bombardamentelor americane, iar componenta
umană lipseşte complet16:
1.

2.

3.

Numărul imobilelor sinistrate

Distruse total

Avariate peste
30%

A. Clădiri cu locuinţe
B. Clădiri publice
C. Clădiri cu întreprinderi particulare
D. Clădiri cu industrii
E. Magazii de cărămidă, clădiri publice
F. Magazii de scândură, clădiri publice
TOTAL:

48
5
–
–
–
1
54

45
3
4
–
1
–
53

Suprafaţa construită totală a imobilelor
sinistrate (desfăşurat, parter şi etaje)

Distruse total
m.p.

Avariate peste
30% m.p.

A. Clădiri cu locuinţe
B. Clădiri publice
C. Clădiri cu întreprinderi particulare
D. Clădiri cu industrii
E. Magazii de cărămidă, clădiri publice
F. Magazii de scândură, clădiri publice
TOTAL:

3490
5148
–
–
–
400
9038

2712
470
390
–
250
–
3822

Căi de mijloace de comunicaţie şi transport (cu arătarea caracteristicilor
constructive, a felului şi gradului stricăciunilor)
A. Străzi pavate (borduri, trotuare, carosabil) în valoare de 1.870.000 lei
Planul de sistematizare al Municipiului Craiova se află în lucru neterminat.
Primăria Municipiului Craiova nu dispune de organe speciale pentru repararea
şi refacerea acestor avarii şi nici de fonduri. De altfel, sinistraţii au şi luat
măsuri fiecare, unii pentru refacere, iar alţii pentru desfiinţare.
16

ff. 93–94.

ANIC, Fond Ministerul de Interne. Serviciul Arhitecturii şi Oficiul Tehnic, dosar 2/1945,
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75 YEARS FROM THE AMERICAN AERIAL BOMBING
OF CRAIOVA
(Abstract)
75 years ago, Craiova was experiencing one of the most dramatic events in its modern
existence. As part of the Allied effort to deprive Germany and its satellites of resources and
to help the Soviets on the eastern front, American B-24 Liberator airplanes bombed Craiova
three times, on 6 May and 6 and 24 June 1944, their main targets being the marshaling yard
and the railway repair depot. This resulted in numerous victims and significant property
damage.
Keywords: Craiova, bombardments, Second World War, United States Army Air Forces.
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ANEXĂ

Sursa: http://www.455th.org/Missions/June%201944/PDFs/June%2024.pdf
Faximil după Field Order nr. 71 de bombardare a Craiovei pe 24 iunie 1944.

141

142

Alexandru Daneş

Sursa: Magda Buce Răduţ, Trecutul în Craiova de astăzi, 2008.
Fig. 1. Centrul Craiovei după bombardament. În fundal, faţada dinspre Str. Romul
a Băncii Comerţului (azi, Primăria Municipiului Craiova).
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Sursa: colecţia ing. Radu Bellu.
Fig. 2. Gara Craiova, aspectul original (sus) şi cel din 1952 (jos), după refacere.
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Sursa: http: //www.wwii- photos-maps.com/romania/ slides/Craiova%20% 20064. html.
Fig. 3. Imagine de recunoaştere a Craiovei ataşată planului german de bombardament.

