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 În anul 1944, timp de aproape cinci luni (4 aprilie – 19 august), oraşele 
României au suferit, în mod repetat, puternice bombardamente executate de aviaţia 
aliaţilor. 
 Campania aeriană anglo-americană împotriva ţării noastre a vizat, în 
principal, distrugerea perimetrului petrolifer Ploieşti, a obiectivelor de interes 
militar (gări, întreprinderi ş.a.), dar s-a caracterizat şi prin provocarea unor „mari 
distrugeri şi importante pierderi în rândul populaţiei civile”1. 
 Printre ţintele atacurilor aeriene s-a numărat şi oraşul Craiova. Deşi nu 
avea nici pe departe importanţa unor centre urbane precum Ploieşti, Bucureşti ori 
Braşov, bombardierele americane au întreprins asupra Craiovei nu mai puţin de 
patru raiduri. Miile de bombe aruncate de avioanele Liberator B-24 vor transforma 
în ruine bunuri şi clădiri ale Statului, ale Primăriei şi ale cetăţenilor, vor omorî 
peste o sută de oameni şi vor lăsa în urmă circa o mie de sinistraţi. Numai pagubele 
suferite de populaţie se vor ridica la suma de 445.464.170 lei, sumă echivalentă cu 
bugetul Primăriei Craiova pe doi ani. 
 Documentele păstrate în arhivele oraşului ne dezvăluie istoria acestor 
evenimente tragice. 
 Cum se înfăţişa Craiova în anul 1944? 
 „Din punct de vedere edilitar2 – arată primarul – oraşul Craiova, în 
majoritate, a rămas în starea de orientalitate de odinioară cu multe lacune de 
urbanizare, ce sunt imperios necesare a fi completate, mai ales când azi urbanizarea 
oraşului este cerută nu numai de individ dar de însăşi întreaga colectivitate. 
Craiova în starea sa actuală, reprezintă un vast conglomerat edilitar, cu edificii 
publice împrăştiate şi amestecate cu cele civile, după caz şi împrejurare, fără nici 
un ansamblu arhitectural, unde stilul s-a suprapus şi amestecat, după bunul plac şi 
mai ales priceperea individuală a edililor Craiovei, cu clădiri a căror înălţime destul 
de variată, trece la maximul admisibil de regulamentul edilitar, la clădiri meschine, 
de la palate în ruine, în totalitatea ansamblului dând impresia unui oraş oriental în 
refacere. 
                                                 
* Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova,  al Academiei Române; e-mail: serban_patrascu@yahoo.com. 
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 
1997, p. 429. 
2 SJAN, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 32/1944, ff. 26-27. 
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 Lipsa, la momentul oportun, a planului edilitar de ansamblu a îngăduit ca şi 
străzile să ia naştere după împrejurare, din care pricină azi străzile sunt strâmbe, 
întortocheate, înguste şi în parcursul lor cu obstacole edilitare şi circulatorii cu 
foarte variate lărgimi, cu pavaje amestecate, împestriţate, dând aspectul unui 
mozaic rustic. Lipsa de centre bine definite, ca: centre comerciale, administrative, 
culturale, industriale etc. au înlesnit şi mai mult crearea acestui conglomerat 
edilitar. Lipsa unui program edilitar periferic, a unui plan de urbanizare a 
cartierelor mărginaşe au înlesnit şi mai mult la edificarea în gen oriental al acestor 
periferii, care pentru un oraş cu pretenţii de occidentalizare, nici nu ar fi trebuit să 
existe. […] Lipsa programului şi planului edilitar periferic a îngăduit dezvoltarea 
iraţională a oraşului, ajungând la contopirea lui cu comunele vecine, transformându-le 
în suburbane, prin aceasta îngreunând enorm aplicarea programului edilitar al 
metropolei, prin mărirea suprafeţei oraşului, fără a mări şi densitatea populaţiei, în 
consecinţă micşorarea veniturilor comunale, faţă de sarcini”. 
 Pentru înlăturarea neajunsurilor şi în vederea modernizării, Planul de 

activitate al Primăriei Municipiului Craiova pe exerciţiul 1944/1945 preconiza 
întocmirea unui program general edilitar, pe termen lung, având ca model oraşele 
occidentalizate şi sistematizate, deoarece, considerau autorităţile: „Craiovei, ca 
oraş cu un trecut glorios istoric, cu populaţia destul de numeroasă şi cu perspective 
de mărire rapidă, ca centru geografic atât al judeţului, cât şi al întregii regiuni, i se 
cuvine ca acum mai mult ca oricând, să se purceadă la o renaştere edilitară, de 
urbanizare şi occidentalizare...”3. 

                                                 
3 Ibidem, f. 28; „Necesităţile urbanistice ale Craiovei sunt următoarele: 1) Facerea cât mai neîntârziat 
a planului de sistematizare şi urbanizare a oraşului, în care alinierea străzilor să preocupe în primul 
rând pe înfăptuitor; 2) Crearea de planuri de urbanizare şi sistematizare a zonelor periferice, pe 
porţiuni aplicabile; 3) Crearea de centre pe toate categoriile, pentru a deservi populaţia mărginaşe, 
dându-i posibilitatea a se dezvolta şi pe tărâmul cultural; 4) Introducerea de mijloace moderne, rapide 
şi economice de deplasare, în sistemul radiant şi concentric periferic, prin aceasta legând în mod intim 
periferia de centru; 5) Crearea de spaţii verzi şi de recreaţie în oraş şi în jurul oraşului, pentru a 
împiedica extinderea constructivă a oraşului, prilejuind folosirea rapidă a terenurilor virane din 
centrele oraşului şi exproprierea terenurilor învecinate; 6) Încurajarea grădinilor particulare şi 
plantarea a cât mai multe străzi ale oraşului cu pomi decorativi; 7) Alimentarea din abundenţă a 
oraşului cu apă, fără restricţiune în folosirea ei, şi canalizarea în prima linie a străzilor aglomerate; 8) 
Legarea suburbanelor cu centrul oraşului prin mijloace practice de locomoţiune; 9) Clădirea a cât mai 
multe edificii publice, pentru toate instituţiile, spre a fi la îndemâna populaţiei şi crearea de centre 
administrative cât mai multe; Din punct de vedere edilitar, Craiova are nevoie de următoarele lucrări: 
1) Palat comunal în care să se poată adăposti toate serviciile comunale şi să fie plasat cât mai în 
centrul lui geografic şi comercial; 2) Construirea unei hale centrale moderne, înzestrată cu tot utilajul 
modern higienic, cu fabrică de ghiaţă suficient de producătoare cu sterilizarea alimentară, cu mijloace 
de conservare a produselor alimentare, etc. precum şi toate accesoriile ei administrative; 3) 
Construirea unui palat cultural central, în care să se adăpostească toate ramurile culturale ca: pictură, 
sculptură, artă decorativă, bibliotecă, muzee, diferite colecţii particulare, relicve, precum şi o sală sau 
mai multe pentru audiţii muzicale şi spectaculoase; 4) Construirea unui abator comunal complect şi 
bine utilitat, cu diverse secţii pentru prelucrarea materiilor prime, derivate din tăierea animalelor, ca: 
fabrică de săpunuri, topitorie de grăsimi, tăbăcărie, prelucrarea intestinelor şi derivatelor sale, fabrică 
de produse alimentare cărnoase, crematorizarea sângelui, etc. combinat cu serviciile ecarisajului cu 
derivatele sale; 5) Construirea unei băi centrale complectă cu tot utilajul modern higienic, cu toate 
secţiile balneo-terapeutice climaterice. Totul în volum suficient pentru populaţia Craiovei; 6) 
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 Mersul tot mai nefavorabil al războiului, dar mai ales, bombardamentele 
aeriene vor pune capăt proiectelor ambiţioase de dezvoltare a Craiovei. 
 Înrăutăţirea situaţiei pe front îşi face curând simţite efectele la Craiova. 
Mai întâi, în ultimele zile ale lunii februarie, sună, probabil pentru prima dată în 
oraş, în două rânduri, alarma aeriană, sporind îngrijorarea cetăţenilor4. Apoi, în 
intervalul februarie – iulie, autorităţile municipale şi cele judeţene se confruntă cu 
problema adăpostirii şi hrănirii valurilor de refugiaţi şi evacuaţi din Basarabia şi 
Bucovina de Nord. Potrivit unei Sinteze informative pe luna aprilie, „Încartiruirea 
evacuaţilor din Nord-Estul ţării în Craiova şi în oraşele nereşedinţă de judeţ Calafat 
şi Băileşti s-a făcut şi se face în condiţiuni bune, fără a se întâmpina în general 
greutăţi din partea cetăţenilor localnici”5, iar Chestura Poliţiei Craiova raporta că, 
până în luna mai inclusiv, „s-au stabilit de la început şi până în prezent prin 
evacuare un număr de 13 854 refugiaţi din Nord-Estul ţării”, la care se adăugau cei 
sosiţi în cursul lunii iunie în număr de cca. 5306. La 6 iunie 1944, numai în Craiova 
se aflau 9 421 de refugiaţi. 
 Odată cu începutul ofensivei aeriene aliate asupra diferitelor localităţi din 
ţară, autorităţile civile şi militare din Craiova şi din judeţul Dolj au luat o serie de 
măsuri, menite să reducă pierderile provocate de eventualele bombardamente. 
 În aprilie, unităţile armatei române pleacă din oraş, stabilindu-se în 
comunele din jur. În locul lor se instalează trupele germane, fapt care îi nelinişteşte 
pe craioveni: „Populaţia craioveană atât intelectualii, cât şi comercianţii şi 
muncitorii, sunt foarte alarmaţi pe chestiunea prezenţei trupelor germane în 
cuprinsul Municipiului Craiova. Se afirmă că prezenţa trupelor germane la gară, 
                                                                                                                            
Concentrarea sistemului rutier extraurban într-o gară centrală de autobuze şi taxiuri, înzestrată cu 
toate atenansele necesare; 7) Introducerea de mijloace de locomoţiune rapidă, tramwae, trolleybusse, 
până în cele mai îndepărtate şi mai puţin accesibile părţi ale oraşului, în sistemul radial şi concentric, 
construind în oraş staţii stabile amenajate pentru aşteptări îndelungate; 8) Construirea unui grup de 
azile şi orfelinate pentru combaterea vagabondajului şi cerşetoria, în afară de raza oraşului, în 
sistemul pavilionar dar legat cu oraşul prin mijloace rapide de deplasare; 9) Înfrumuseţarea pieţelor 
publice prin monumente comemorative sau statui combinate cu decoraţiile naturale din programul de 
sistematizare; 10) Pavarea a cât mai multe străzi în sistemul cu asfalt, precum şi trotuarele lor, în 
partea centrală a oraşului iar în zona a II-a cu piatră cubică rezultată din zona I-a, restul străzilor cu 
piatră bolovani, alicărie de gârlă, precum şi facerea a cât mai multe trotuare în zonele periferice; 11) 
Exproprierea a cât mai multe terenuri virane în folosul Primăriei, în vederea creărei de cartiere bine 
urbanizate şi sistematizate în comptul Primăriei; 12) Construirea unei fabrici de ghiaţă artificială cu 
un debit suficient pentru îndestularea populaţiei pe preţ economic; 13) Facerea unei fabrici de 
cărămidă pentru satisfacerea necesităţilor oraşului cu produsele ceramice în cantitate îndestulătoare şi 
cu posibilitatea de extindere pentru satisfacerea ori când a nevoiei populaţiei oraşului şi suburbanele 
comunale; 14) Construirea de adăposturi pentru apărarea pasivă a unui număr suficient de oameni în 
special în centrele administrative aglomerate şi capabile să reziste la bombe de mare tonaj; 15) Lucrări 
pentru desecarea bălţilor, fie prin drenuri sau canale colectoare, spre a valorifica terenurile mlăştinoase; 
16) Construirea a cât mai multe vespasiene publice în locurile aglomerate; 17) Plantări de zone verzi 
în suprafeţe cât mai întinse, spre a ameliora clima tropicală a acestei zone, precum şi crearea de zone 
distractive şi sportive; 18) Împrejmuirea tuturor terenurilor, proprietatea Comunei; 19) Nivelări de 
terenuri prin mişcări de pământ fin, în interiorul oraşului sau în zone periferice” (Ibidem, ff. 29-32). 
4 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 43. 
5 Ibidem, f. 60. 
6 Ibidem, ff. 74-79. 
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aeroport şi în alte părţi ale oraşului, va determina pe anglo-americani să 
bombardeze şi Craiova, singurul oraş mare din ţară care a rămas până în prezent 
neatins”7. 
 În data de 6 aprilie 1944, în şedinţa de colaborare dintre autorităţile civile 
şi militare, ţinută la Comandamentul Corpului I Teritorial „s-au discutat măsurile 
ce trebuesc luate pentru cazarea şi hrănirea sinistraţilor şi pentru mutarea din 
Municipiu în satele din apropiere a tuturor autorităţilor civile”8. 
 Pe 11 aprilie, vine ordinul Marelui Stat Major (nr. 1.094.849) prin care se 
stabileşte numărul eventualilor sinistraţi la 3850, adică un procent de 5% din cei  
77 051 de locuitori ai Craiovei, şi se fixează pentru cazarea lor comunele: Bucovăţ, 
Balta Verde, Palilula, Breasta, Atârnaţi, Predeşti, Secuiul, Medinul, Teişani, 
Mlecăneşti, Nichitoaia, Căuga, Gârleşti – la care se adăugau comunele ocupate de 
armată9. Hrănirea sinistraţilor pentru o perioadă de cel puţin zece zile, cădea în 
sarcina Primăriei Craiova, a Comitetului de Patronaj Municipal şi a Garnizoanei 
Craiova, şi urma să se realizeze prin înfiinţarea de cantine şi prin unităţile 
militare10. Până în 29 mai 1944, Comitetul de Patronaj al Operelor Sociale 

Craiova reuşise să înfiinţeze centre de asistenţă a sinistraţilor de bombardament în 
fiecare din cele şase Circumscripţii de Poliţie din oraş. Pentru a veni în ajutorul 
sinistraţilor, centrele de asistenţă cuprindeau mai multe secţii: secţia hrană-alimente 
(Restaurantul din Piaţa Nouă al Comitetului de Patronaj Municipal, Cantina 
„Obedeanu”, Cantina „Traian”, Cantina „Romaneanu”, Cantina Sf. Mitropolii din 
Şcoala Piscanu şi Cantina Liceului Comercial de băieţi), secţia îmbrăcăminte, 
secţia ajutor bani, secţia evacuare, secţia plasare muncă, secţia control11. 
 „Va trebui să trecem direct cu autorităţile la sate. Oraşele sunt 
condamnate” – concluziona Mareşalul Antonescu, după atacul aerian aliat din 6 
mai 1944, când „aproape întreaga ţară, la Vest de linia Bucureşti-Ploieşti, a fost 
bombardată”12. 
 Evacuarea autorităţilor civile din Craiova s-a desfăşurat în condiţiile 
impuse de ordinul ministrului de interne: „Capii autorităţilor care se dispersează 
împreună cu personalul strict necesar funcţionării serviciului, rămân în oraşele de 
reşedinţă; când se dă alarma părăsesc oraşul şi revin în el imediat ce alarma a 
încetat. Nu admit în nici un caz ca vreun Inspector Administrativ, Prefect sau 
Primar să se găsească permanent pe zona reşedinţă; locul lor este la biroul 

                                                 
7 Ibidem, f. 61; Comenduirea Germană se afla instalată în str. Avram Iancu nr.1 (Idem, Fond Chestura 
Poliţia Craiova, dosar 17/1944, f. 142), iar în Parcul Romanescu germanii dispuneau de un Depozit de 
benzină (Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 4/1944, ff. 15-16). 
8 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul M.O.N.T., dosar 2/1944, f. 53. 
9 Ibidem, f. 79; În realitate, numărul sinistraţilor a fost sub cel prevăzut de autorităţi. Pe 1 iulie 1944, 
după 3 bombardamente „în Municipiul Craiova sunt 331 familii sinistrate cu 952 membrii” (Ibidem, f. 
182). 
10 Ibidem, ff. 130-131. 
11 Ibidem, ff. 137-139. 
12 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. XI (mai-august 
1944), Ediţie de documente întocmită de Marcel – Dumitru Ciucă şi Maria Ignat, Bucureşti, 2008, pp. 
42-43. 
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autorităţii pe care o conduc şi în caz de alarmă, procedează ca mai sus”13. La 1 mai 
1944, Conducătorul Statului dispunea ca autorităţile publice să fie dispersate prin 
comunele vecine, însă „nu trebuie să rezulte de aici nici o scădere a potenţialului de 
lucru şi nici o pierdere a contactului cu publicul”14. 
 Conformându-se ordinelor şi „ţinând seama de timpul în care se poate 
produce un eventual bombardament în oraşul nostru”, edilul Craiovei modifica 
programul de lucru la serviciile Primăriei: serviciile rămase în oraş vor lucra şase 
ore pe zi, în timp ce serviciile dispersate (Contencios, Financiar şi Tehnic) vor 
urma programul obişnuit de opt ore şi jumătate15. După începerea 
bombardamentelor asupra Craiovei, primarul hotărăşte, ca pentru moment, să nu se 
ţină nicio sărbătoare prevăzută de Codul Funcţionarilor Publici, cu excepţia zilelor 
de duminică. 
 Prefectura şi funcţionarii săi, ca de altfel şi Inspectoratul General 
Administrativ, se dispersează la Breasta, o comună la 8 km. de Craiova, în conacul 
lui Constantin Argetoianu. Prefectul judeţului Dolj, generalul I.N. Petrescu 
rămânea în oraş, anunţând „că în timpul eventualelor alarme sau bombardamente, 
mi-am stabilit Biroul, la Pretura Plăşii Craiova, str. Sf. Mina nr. 24”16. 
 Pe 15 mai 1944, Curtea de Apel Craiova îşi anunţa intenţia de a se evacua. 
Primul preşedinte al Curţii de Apel solicita Primăriei ca „în vederea dispersării din 
centrul oraşului la periferie a unora din instanţele judecătoreşti, adică a 
Tribunalului Dolj compus din 4 secţii: Parchet, Corpul de Portărei, 3 Cabinete de 
Instrucţie şi 3 Judecătorii de Pace” – să i se spună dacă i se pot pune la dispoziţie 
localurile corespunzătoare funcţionării acestor instanţe, precum şi mijloacele de 
transport pentru mobilier şi arhiva strict necesară17. 
 În paralel cu organizarea şi sprijinirea dispersării diverselor instituţii, 
autorităţile locale s-au arătat preocupate de protejarea bunurilor de valoare aflate în 
patrimoniul statului sau al oraşului. 
 În data de 3 mai 1944, prefectul judeţului Dolj aproba (Ordinul nr. 
9484/944) depozitarea materialului arhivistic aflat în conservarea Direcţiei 
Regionale a Arhivelor Statului din Craiova, în dispensarul din comuna Plopşor şi în 
două camere ale Mănăstirii Plopşor, însă: „întrucât în sălile dispensarului nu se mai 
poate depozita nimic, tot ce va sosi de acum înainte va fi depozitat la Mănăstire”18. 
 Pe 22 aprilie 1944, din ordinul primarului Craiovei, generalul Dumitru B. 
Popescu, valorile Fundaţiei Aman sunt inventariate, împachetate în opt lăzi şi 
predate Uzinelor Comunale care le depozitează, pentru a fi ferite de eventualele 
bombardamente, în tezaurul său din localul fost proprietatea Eskenasy. 
 Administratorul Fundaţiei, dr. Victor Supuran şi D. Mateescu, delegatul 
Uzinelor Comunale, aveau obligaţia să observe săptămânal ca obiectele să nu 
                                                 
13 SJAN Dolj, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 17/1944, f. 38: Ordinul nr. 1046 din 21 aprilie 
1944. 
14 Ibidem, f. 42. 
15 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 1/1944, f. 73. 
16 Ibidem, f. 8. 
17 Ibidem, dosar 4/1944, ff. 63-64. 
18 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 78/1944, f. 424. 
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mucegăiască. Ulterior, administratorul Fundaţiei va primi sarcina de a verifica „din 
15 în 15 zile starea de conservare a acelor obiecte, raportând Administraţiei 
Municipale starea în care se găsesc la fiecare inspecţie”19. 
 La începutul lunii mai 1944, Mareşalul Antonescu dădea dispoziţii (Ordinul 
M.A.I. nr. 827 din 1 mai şi Ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 203.973 din 
2 mai), ca evacuarea copiilor din centrele ameninţate de bombardamentele aeriene „să 
înceapă neîntârziat chiar dacă organizaţiile nu vor fi de la început perfecte, deoarece 
pericolul aerian persistă şi poate creşte din zi în zi”20. 
 Câteva zile mai târziu, craiovenii luau cunoştinţă de Înştiinţarea – semnată 
de Comandantul Corpului I Teritorial, generalul Manafu, de primarul Craiovei, 
generalul Popescu şi de prefectul judeţului Dolj, generalul Petrescu – în care se 
prevedea modalitatea evacuării din oraş a copiilor de până la 17 ani21. 
 Primul transport de copii evacuaţi din Craiova a avut loc după 17 mai 
1944, dată la care, primarul cerea sprijinul Prefecturii, deoarece „urmând ca îndată 
să se evacueze din cuprinsul Municipiului Craiova un număr de 150 copii”, să 
intervină la Corpul 1 Armată „pentru ca să ni se pună la dispoziţie un număr de 160 
de paturi cu saltele, perne şi lenjerie, două schimburi, 160 pături, şi veselă: 160 
farfurii, 160 căni, linguri”. De asemenea, edilul solicita mijloacele de transport 
necesare pentru deplasarea copiilor în comunele Urzicuţa, Rast, Negoi, Moţăţei şi 
Adâncata22. 
 Datorită condiţiilor precare de igienă în care au fost cazaţi, o parte dintre 
copiii evacuaţi se vor îmbolnăvi şi vor muri. Aşa s-a întâmplat la Centrul de 

Ocrotire al Copiilor din Craiova, dispersat, între 10 iunie – 30 august 1944, în 
localul Şcolii Primare de băieţi nr. 3, din comuna Caraula. Ancheta ordonată de 
prefectul judeţului Dolj în urma morţii a 15 copii scotea la iveală aspectele 
mizerabile care au dus la decesul lor: „Mizeria în care a trăit personalul cât şi copiii 
în două luni de zile ne face să credem că moartea celor 15 copii se datoreşte 
necurăţeniei şi organizaţiei conducătorului Centrului. În toate camerele şcoalei, 
chiar în aceea unde a fost instalată dezinfectarea biberoanelor, cum şi aceea în care 
a fost instalată Farmacia, toţi pereţii sunt plini de pânză de păienjeni, încărcate cu 

                                                 
19 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 2/1944, ff. 58-59; Inventarul 
cuprindea: tablouri de Th. Aman, Carol Szatmary, Pesky, G.O. Mirea, Şt. Popescu, A. Verona, 
Dărăscu, Strâmbu, Steriade, N. Grigorescu, Eust. Stoenescu, Gropeanu, Horaţiu Dimitriu, N. Grandt, 
schiţe în creion, peniţă şi acuarele, icoane, mobilier de artă, obiecte de artă, bijuterii, bijuterii şi 
obiecte vechi de metal, monede romane de argint şi bronz, monede greceşti, dacice şi bizantine, 
monede macedonene, monede medievale româneşti, monede ungureşti, monede de aur etc. (Ibidem, 
ff. 62-68). 
20 Idem, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 39/1944-1945, f. 42. 
21 Ibidem, f. 43: „Copiii până la 17 ani, vor fi scoşi din oraşe şi duşi la ţară. Cei care au părinţi prin 
grija acestora şi ai judeţului. Cei de la orfelinate prin grija Municipiului. Cei ce au părinţii plecaţi, sau 
deşi au nu pot părasi oraşul, neavând unde-i trimite, vor fi înscrişi la Municipiul Craiova şi primăriile 
oraşelor din judeţ, Biroul M.O.N.T. până la data de 12 Mai 1944. Pentru cei prevăzuţi la alin. 2 şi 3 de 
mai sus, primăriile şi de acord cu prefectura, Inspectoratele Şcolare şi Consiliul de Patronaj, vor 
înfiinţa colonii unde copiii vor fi hrăniţi prin grija Consiliului de Patronaj, din fondurile proprii şi 
contribuţia părinţilor cu bună stare materială”. 
22 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul Administrativ, dosar 4/1944, f. 59. 



 Măsuri de apărare pasivă la Craiova în preajma bombardamentelor aeriene ... 141 

muşte, păienjeni vii cu sutele, păduchi de lemn ce nu s-a mai văzut şi praf care 
credem că nu s-a curăţit de la instalare. Geamurile murdare de muşte şi sparte. 
Cotoarele burlanelor de scurgere rupte, unul dintre ele chiar zdrobit din aruncarea 
lemnelor pe ele. În curtea şcolii, unde erau copiii scoşi pentru aer, murdărie, 
lăturile de la rufe cum şi cojile de cartofi de la bucătărie svârlite prin întreaga 
curte”23. 
 Măsurile de evacuare şi dispersiune publicate de autorităţile locale permiteau 
populaţiei să procedeze după cum credea de cuviinţă. Cei care doreau să se 
refugieze din oraş, o puteau face, însă până la ora 10 seara. Cei rămaşi în Craiova 
erau îndemnaţi să se refugieze, începând cu ora 10.30 dimineaţa (de regulă, la ora 
11, începea să sune alarma), la periferie şi în locurile acoperite din jurul oraşului: 
Parcul Bibescu, Bulevardul de Centură, Lunca şi Dealul Viilor. Restul locuitorilor 
„la darea alarmei vor intra în adăposturile particulare şi publice, pentru a nu fi 
loviţi de schijele bombelor sau mitraliaţi pe străzi, cum s-a întâmplat acolo unde nu 
s-au respectat dispoziţiunile date”24. 
 Dacă până la declanşarea bombardamentelor, numărul craiovenilor care    
şi-au părăsit oraşul trebuie să fi fost destul de redus, după atacul din 6 mai asupra 
Craiovei „îngrijorarea populaţiei – afirmă un raport al poliţiei din iunie 1944 – a 
crescut la maximum, câteva zile au stagnat toate ramurile de activitate chiar şi 
activitatea casnică, populaţia care nu este legată de oraş prin meseria ce o exercită a 
părăsit oraşul evacuându-se pe teritoriul rural unde continuă a rămâne, oraşul 
Craiova rămânând cu o populaţie redusă cu mai mult de 50%”25. 
 De altfel, chiar autorităţile încurajau evacuarea. Prin Înştiinţarea Nr. 1 din 17 
mai 1944 „pentru a micşora pierderile produse de bombardamentele executate de 
aviaţia inamică”, populaţia Municipiului Craiova care nu avea o ocupaţie obligatorie 
era invitată să se evacueze în afara oraşului, în comunele din judeţul Dolj. 
 Evacuarea se făcea pe baza buletinelor de evacuare, ce trebuiau completate 
la Biroul de Evacuare, înfiinţat pe lângă Chestura Poliţiei Craiova. Biroul le dădea 
celor interesaţi „orice lămuriri în privinţa evacuării”, cum ar fi lista comunelor 
destinate primirii evacuaţilor.  
 La rândul ei, Prefectura Dolj se ocupa de organizarea plecării lor,  
punându-le la dispoziţie mijloacele de transport26. 
 După marele bombardament din 24 iunie 1944, Craiova părea un oraş 
pustiu: „Mulţi oameni şi-au evacuat avutul şi familiile în satele din apropiere” iar 
„populaţia a reînceput să-şi petreacă nopţile prin împrejurimile oraşului, pe câmp, 
la lunca Mofleni sau pe malul Jiului”27. 
 Viaţa celor care se vor refugia la periferia oraşului nu va fi în siguranţă. 
Potrivit ministerului de interne, la Craiova, pe 6 mai 1944: „Avioane inamice au 

                                                 
23 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 118/1944, f. 131. 
24 Idem, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 39/1944-1945, f. 43. 
25 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 68. 
26 Idem, Fond Chestura Poliţia Craiova, dosar 35/1944, f. 68. 
27 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 74. 
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aruncat bombe pe câmp, unde se afla refugiată populaţia”28. Pe 24 iunie, situaţia se 
repetă, iar bombele americane omoară 13 locuitori din Circumscripţia IV Poliţie, 
care îşi căutaseră salvarea pe câmpul Comunei Suburbane Gherceşti29. 
 O notă informativă a Chesturii de Poliţie, din 10 iulie 1944, arăta că 
populaţia „în urma bombardamentelor care s-au efectuat în apropierea celorlalte 
bariere ale oraşului, în timpul alarmelor aeriene se refugiază aproape exclusiv spre 
Bariera Brestei în apropierea comunei de mai sus”30. 
 Nici sutele de oameni care îşi găsesc adăpost în Parcul Romanescu nu sunt 
feriţi de primejdii. Bombele aruncate scot din rădăcini sau retează zeci de arbori, 
iar suflul exploziilor distruge geamurile la Sera de flori, la Debarcader, la Terasa 
Florilor, la Luzana Parc31. Cuprinşi de panică, craiovenii doborau şi călcau în 
picioare, pe sute de metri, gardurile Parcului. 
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28 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. XI (mai-august 
1944), Ediţie de documente întocmită de Marcel – Dumitru Ciucă şi Maria Ignat, Bucureşti, 2008, 
p.42. 
29 SJAN Dolj, Fond Primăria Craiova, ServiciulM.O.N.T., dosar 2/1944, f.213; Pe 6 mai 1944, alţi doi 
oameni fuseseră ucişi pe Câmpul Comunei Suburbane Gherceştii Noi (Ibidem). 
30 Idem, Fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 33/1944, f. 80. 
31 Idem, Fond Primăria Craiova, Serviciul M.O.N.T., dosar 2/1944, f. 173. 
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ANEXA NR. 1. Manifest lansat de aviaţia anglo-americană în anul 1944 deasupra 
oraşelor României (Colecţia personală). 
 

 

 


