
 

INTRODUCERE  

otivația pentru alegerea acestui subiect rezidă din necesitatea unei 
monografii privind, „Zona strategică Valea Prahovei în perioada celui de-al 

Doilea Război Mondial”, deoarece această zonă și în special Ploieștii și împrejurimile 
sale au constituit în istoria celei de-a doua conflagrații mondiale o fortăreață, râvnită 
de ambele tabere beligerante. Dacă una dintre cele două tabere beligerante stăpânea 
fortăreața Ploiești și îi folosea hidrocarburile în logistica armatelor sale, atunci tabăra 
cealaltă acționa pentru a nu-i permite celei dintâi să absoarbă binefacerile 
zăcămintelor petroliere și să se întărească datorită acestei materii prime strategice. În 
această zonă s-au confruntat, cu încrâncenare, luptători din cele mai puternice 
armate din secolul al XX-lea (americani, britanici și canadieni, germani, români), au 
fost misiuni, acțiuni și operații incredibile ca amploare, spațiu, durată, intensitate și 
urmări, cu impact important, asupra societății prahovene în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial.  

Obiectivele urmărite reprezintă prezentarea zonei strategice Prahova din punct de 
vedere politic, diplomatic, militar și economic în perioada celei de-a doua conflagrații 
mondiale. Demersul întreprins pentru elaborarea lucrării a constat în selecționarea 
izvoarelor istorice din arhive centrale și locale, a culegerilor de documente publicate, 
memorii, periodice, lucrări generale și speciale, prelucrarea informațiilor din 
documentele arhivistice, formularea unor idei proprii (argumentate), realizarea unor 
grafice de interpretare a datelor privind numărul victimelor și a clădirilor datorate 
bombardamentelor aeriene în lunile aprilie, mai și iunie 1944 în județul Prahova. Prin 
intermediul acestor obiective, am încercat să reconstitui evoluția zonei strategice 
Prahova în perioada celui de-al Doilea Război Mondial.  

Una dintre ipotezele de lucru ale prezentei lucrări a fost să demonstrez că zona 
„VALEA PRAHOVEI” a fost de interes militar, fiind cuprinsă între limitele județelor 
Brașov, Dâmbovița și Buzău, conform Deciziei Ministerului Apărării Naționale nr. 
1169/943 publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 12 iunie 1943.1 În această decizie se 
menționa că toți locuitorii din zonele de fortificații, care aveau proprietăți în aceste 
zone, ca și cei din celelalte zone stabiliți de la data de 1 septembrie 1939, erau obligați 
ca până la data de 30 iulie 1943, să ceară Comandamentelor de Garnizoană din orașele 
reședință de județ, prin organele de poliție urbană sau rurală, autorizație personală, 
drept justificare a prezenței lor în zonă. Sprijinindu-mă pe baza arhivistică a 
fondurilor cercetate în arhivele Ministerului Apărării Naționale, voi argumenta faptul 
că zona strategică Valea Prahovei a fost importantă din punct de vedere militar, iar 

                                                        
1 Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale, Fond Inspectoratul Județean Prahova al Ministerului 
de Interne, dosar 127/1943, f.7.  
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Germania național-socialistă a acordat o atenție importantă prin trimiterea Misiunii 
Militare Germane.  

O altă ipoteză de lucru este că zona Valea Prahovei a fost importantă din punct de 
vedere economic, politic și diplomatic. Din punct de vedere economic, pierderea 
regiunii petrolifere de la Ploiești a dus la scăderea dramatică a cantităților de 
carburanți necesari mașinii de război germane. Rafinăriile din județul Prahova, 
așezate în apropierea centrelor de producție, au prelucrat, cea mai mare parte din 
producția de țiței. Procentul țițeiului prelucrat de rafinăriile din acest județ s-a ridicat 
la 88,9%, restul de 11,1% revenind celorlalte județe. Din acest punct de vedere, 
preocupările germane erau pe deplin întemeiate: regiunea petroliferă Ploiești 
reprezenta cea mai mare concentrare productivă dintr-un total de 128 centre 
petrolifere aflate la dispoziția Puterilor Axei, iar petrolul și produsele derivate 
exportate de România asigurau, potrivit estimărilor aliate, aproximativ 25% din 
totalul carburanților necesari efortului de război german. Importanța politică a 
județului Prahova se poate observa prin prezența în zonă a unor oameni politici la 
nivel național, cum ar fi M.S. Mihai I, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin 
Argetoianu, și la nivel internațional, cum ar fi Erik Hansen, Herman Neubacher. Din 
punct de vedere diplomatic, colaborarea informativă româno-germană avea să se 
intensifice odată cu declanșarea conflagrației mondiale, pe lângă schimbul de 
informații referitor la U.R.S.S., cele două servicii secrete fiind nevoite să ia în 
considerare inclusiv adoptarea și aplicarea măsurilor necesare în scopul protejării 
regiunii petrolifere Ploiești și a asigurării exportului în Reich a cantităților de petrol 
necesare mașinii de război germane.  

Perspectiva de cercetare a presupus explicarea conceptelor și stabilirea unor 
conexiuni între politică, economie și industria petrolieră din domeniul tehnic, iar 
demonstrația s-a bazat pe analiza și valorificarea sugestiilor teoretice oferite de 
documentele din fondul arhivistic, culegeri de documente, memorii, studii și legislație. 

Cercetarea poate fi realizată utilizând metode cantitative sau calitative sau o 
combinație a acestora. Cercetarea cantitativă este definită drept o investigație 
empirică organizată asupra unui anumit fenomen, folosind instrumente și tehnici 
matematice și statistice. Cercetarea calitativă are rolul de a genera informații 
consistente necesare înțelegerii aprofundate și de ansamblu a contextului general, 
permițând conturarea aspectelor principale ale problemei de cercetat și diagnos-
ticarea situației, identificarea ipotezelor pentru o viitoare cercetare descriptivă sau 
cauzală. Metodele utilizate în cadrul cercetării sunt preponderent calitative (analiză 
de documente arhivistice, de conținut al articolelor publicate, comparații etc), ce 
sunt completate și de cele cantitative (sistematizarea și analiza informației din punct 
de vedere statistic). Metoda analizei de documente arhivistice (utilă în identificarea 
mesajelor transmise prin intermediul filelor din dosarele studiate, dar și a lucrărilor 



Vasile-Virgil Coman   11 

 

de mai mare amploare, cărțile și antologiile) și metoda comparativă sunt utilizate pe 
parcursul celor patru capitole ale lucrării.  

Metoda comparativă este utilizată pentru analizarea în paralel a articolelor ce 
tratează teme asemănătoare în aceeași perioadă din periodice și din dosare arhivistice 
diferite. Această metodă este indispensabilă în conturarea elementelor comune și în 
evidențierea diferențelor existente în abordarea temelor din dosarele arhivelor pe 
care le-am cercetat. Metoda cantitativă a fost utilizată pentru a centraliza informațiile 
obținute și a emite diferite concluzii bazate pe datele statistice.  

Din punct de vedere al criteriului temporal, am îmbinat de-a lungul lucrării 
metoda de cercetare transversală cu cea longitudinală. Analiza transversală a fost 
utilizată atât la nivel teoretic, vizând, de exemplu, bombardamentele în zona 
strategică Prahova. Metoda longitudinală a avut în vedere analiza evoluției în timp a 
cunoașterii științifice în domeniu, prin studierea evoluției zonei strategice Prahova în 
perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în funcție de climatul militar, politic, 
economic din țară și realitățile istorice externe. Pentru realizarea obiectivelor 
propuse, am apelat în lucrarea de față la o serie de surse bibliografice constituite din 
fondurile arhivistice centrale și locale, cărți de specialitate relevante din domeniul de 
referință, precum și articole din reviste de specialitate.  

Al Doilea Război Mondial reprezintă unul dintre subiectele des abordate de 
istoricii care studiază istoria recentă, atât cea universală, cât și cea românească. 
Implicarea României în cea de-a doua conflagrație mondială a determinat o serie de 
schimbări politice și economice, dar mai ales o anumită transformare la nivelul 
mentalului colectiv. Asumarea unui ideal, recuperarea teritoriilor pierdute în vara 
anului 1940 și amplificarea lui sub propaganda „cruciadei sfinte împotriva 
bolșevismului” au fost ideile centrale în perioada de început a celui de-al Doilea 
Război Mondial. Odată cu epuizarea forței ofensive de către Germania național-
socialistă, cursul războiului avea să se îndrepte spre România. Mutarea teatrului de 
operațiuni pe teritoriul național a fost un șoc care a lăsat urme adânci în fondul 
comun de amintiri al românilor.  

Dintre toate județele Regatului României, județul Prahova se evidenția încă din 
perioada interbelică drept ținta cea mai posibilă pentru raiduri aeriene inamice. 
Petrolul din județul Prahova era o sursă de importanță fundamentală pentru funcțio-
narea mașinii de război germane, iar distrugerea centrelor industriale din acest spațiu 
ar fi însemnat o mare piedică în ducerea războiului. Unul dintre cele mai importante 
centre de extracție și prelucrare a petrolului, municipiul Ploiești, aflat la 60 de km 
nord de capitală, reprezenta cea mai probabilă țintă de raid aerian pentru inamic, mai 
ales după pierderea de către Hitler a oricărei posibilități de cucerire a zonei 
petrolifere din Caucaz.  

În abordarea acestei teme am efectuat cercetări aprofundate în fonduri 
documentare păstrate în arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 
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Securității, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, în Arhiva 
Națională Istorică Centrală București, precum și în fonduri documentare aflate în 
Serviciile arhivistice aflate în județele Buzău, Prahova și Centrul de Studii și Păstrare a 
Arhivelor Militare Istorice general „Radu Rosetti” - Pitești. Originalitatea acestei teze 
de doctorat se bazează pe cercetările în Serviciul Județean Prahova al Arhivelor 
Naționale în următoarele fonduri: Comisariatul Gării de Sud, Inspectoratul județean 
Prahova al Ministerului de Interne, Prefectura județului Prahova, Prefectura 
M.O.N.T., Pretura Plășii Câmpina și Ploiești, Primăria Câmpina, Ploiești și Sinaia; în 
Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale în următoarele fonduri: Poliția oraș 
Buzău și Mizil, Pretura Plasei Mizil și Primăria oraș Mizil; în Arhivele Naționale 
Istorice Centrale în următoarele fonduri: Asociația Industriașilor de Petrol, Consiliul 
de Miniștri, Direcția Generală a Poliției, Inspectoratul General al Jandarmeriei, 
Ministerul de Război-Cabinetul ministrului-Subsecretariatul de Stat al Aerului, 
Președinția Consiliului de Miniștri - Ion Antonescu, Președinția Consiliului de 
Miniștri-S.S.I., Ținutul Bucegi; în Arhivele Ministerului Afacerilor Externe în 
următoarele fonduri: 71/1920-1944-Germania, 71/1920-1944-România, 71/1939-
România; Arhivele Ministerului Apărării Naționale din București în fondul 948, 
Marele Stat Major și din Pitești în următoarele fonduri: 358, Comandamentul 
Corpului Motomecanizat, 1893, Comenduirea Garnizoanei Ploiești, 5416, Marele Stat 
Major, Secția 1 Organizare, Mobilizare 5418, Marele Stat Major, Secția a III-a Operații, 
5425, Marele Stat Major, Secția 8 Apărarea Antiaeriană a Teritoriului și Arhiva 
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în fondul Documentar.  

Pentru o mai largă și bună documentare am studiat, de asemenea, o serie de reviste 
economice, precum revista „Monitorul Petrolului Român” din anii 1925-1939. Un rol 
important în documentarea pentru elaborarea prezentei teze de doctorat l-au avut 
articolele din revista „Miniera”, „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, 
„Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A.D. Xenopol din Iași”, „Monitorul 
Oficial” și periodicele: „Curentul”, „Evenimentul Zilei”, „Timpul” și „Universul”. 

În vederea studierii surselor primare și a surselor secundare m-am documentat în 
următoarele biblioteci: Biblioteca Centrală Universitară ,,Carol I’’ din București; 
Biblioteca Națională din București și Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești. 

 Dată fiind complexitatea temei de cercetare, ce a presupus investigarea și tratarea 
unei palete largi de chestiuni politice, diplomatice, militare, economice etc, din punct 
de vedere metodologic am optat în favoarea unei abordări tematice a zonei strategice 
Valea Prahovei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Lucrarea are un 
caracter interdisciplinar, îmbinând informațiile istorice cu cele economice și chiar 
tehnice din domeniul petrolier, scopul acestei abordări fiind redarea cât mai fidelă a 
epocii istorice și evidențierea caracteristicilor zonei strategice Prahova. Dorința și 
curiozitatea de a cunoaște istoria acestei regiuni mi-au impulsionat străduința de a 
aprofunda subiectul ales spre cercetare. Mi-am propus să redau o imagine cât mai 
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aproape de realitate, respectând metodologia cercetării științifice, pentru a contribui, 
prin demersul meu, la realizarea unei file obiective din istoriografia românească.  

Aceasta se impunea cu atât mai mult cu cât studiile și lucrările referitoare la 
județul Prahova în al Doilea Război Mondial realizate în cadrul istoriografiei române 
în perioada 1948-1989 au fost, multe dintre ele, influențate negativ, din punct de 
vedere al calității științifice și al obiectivității, atât de restricțiile de natură 
informațională, cât mai ales de comandamentele ideologice și politice de moment ale 
regimului comunist. Având în vedere această dublă subordonare a scrisului istoric 
din România, ideologică și politică, nu trebuie să surprindă faptul că studiile realizate 
înainte de 1989, cu puține excepții, sunt caracterizate prin numeroase interpretări 
eronate, distorsionări, omisiuni și chiar denaturări ale faptelor istorice. După 
decembrie 1989, prin dispariția cenzurii ideologice și informaționale exercitate de 
regimul comunist, s-au creat premisele necesare în vederea abordării și analizării pe 
baze științifice reale ale unor teme de cercetare interzise, denaturate sau ignorate 
înainte de 1989. În paralel cu editarea memoriilor foștilor diplomați, militari și 
oameni politici români, implicați direct ori indirect în evenimentele la care ne referim 
în demersul nostru istoriografic, publicarea unor volume de documente, respectiv 
elaborarea unor studii remarcabile consacrate acelorași chestiuni de către istorici au 
creat premisele unei abordări obiective și valoroase asupra acestei tematici. Nu pot să 
nu remarc însă o problemă a istoriografiei românești și anume faptul că cercetările 
realizate de istoricii americani sau britanici deseori nu includ și perspectiva 
românească asupra evenimentelor, bombardamentele fiind analizate strict din 
perspectiva aliaților, sursele românești fiind folosite doar într-o proporție infimă.  

Luând în considerare stadiul actual al istoriografiei și lipsa unei monografii refe-
ritoare la zona strategică Valea Prahovei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, 
am considerat că investigarea acestei teme de cercetare se impunea cu precădere.  

În prezenta lucrare am evidențiat ca elemente de noutate influența negativă a 
bombardamentelor din perioada 1941-1944 asupra populației civile din orașele Ploiești 
și Câmpina, locuitorii fiind nevoiți să se evacueze în comunele limitrofe. De 
asemenea în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, starea de spirit a populației 
a fost de nesiguranță datorită alarmelor pe timp de zi și noapte prin care atât 
populația civilă cât și instituțiile erau avertizate de pericolul raidurilor aeriene asupra 
obiectivelor economice din zona Ploiești, rafinării, conducte de petrol. De asemenea 
la Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității am găsit dosare 
necercetate privind acțiunile Serviciului Special de Informații pentru apărarea zonei 
strategice Valea Prahovei în perioada 1940-1944.  

Prin cercetarea dosarelor existente la Arhivele Naționale, Serviciul Județean 
Prahova am descoperit informații importante privind planurile de dispersare a 
rafinăriilor petrolifere din zona Ploiești către zonele limitrofe orașelor Buzău și 
Pitești. De asemenea, în Arhivele Naționale, Serviciul Județean Prahova, am găsit 
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dosare cu informații privind dezvoltarea industriei petroliere în județul Prahova 
pentru perioada interbelică.  

Un alt element de noutate tratat în prezenta lucrare îl constituie studierea 
documentelor din Arhivele Naționale, Serviciul Județean Buzău prin care se 
menționează amenajarea aerodromului militar german de la Mizil care avea ca rol 
protejarea zonei strategice Ploiești. Tot în dosarele studiate la Arhivele Naționale, 
Serviciul Județean Buzău, am constatat ca noutate cum erau pregătite zonele din 
jurul orașului Mizil pentru populația sinistrată. Ca noutate în lucrare am prezentat 
societatea cotidiană din Valea Prahovei în timpului celui de-al Doilea Război Mondial 
prin pierderi uriașe de resurse umane și materiale, ce au avut repercusiuni negative 
pentru perioada postbelică de 4-5 decenii.  

Varietatea și multitudinea informațiilor descoperite în filele dosarelor de arhivă, 
aspectele de viață, unele asemănătoare, altele complet diferite față de perioada 
contemporană, dificultățile întâmpinate de populația din acea vreme, evenimentele 
fericite sau triste menționate mi-au trezit interesul pentru cercetarea trecutului 
istoric, așa cum afirma marele retor roman Marcus Iulius Cicero, „historia magistra 
vitae est”, „istoria este învățătorul vieții”. 

Prin lucrarea „Hitler și petrolul prahovean. Zona strategică Valea Prahovei în 
perioada celui de-al Doilea Război Mondial”, am încercat să prezint câteva argumente 
prin care să demonstrez că țara noastră și în special Valea Prahovei prin așezarea 
geografică și rezervele de petrol a constituit o țintă de atracție importantă pentru 
alianțele aflate în conflagrația celui de-al Doilea Război Mondial. 

Lucrările istoricilor care au abordat până acum teme asemănătoare au furnizat 
informații pur istorice, date economice, juridice, aspecte sociale, la modul general. 
Pentru formarea unei imagini globale asupra perioadei, am studiat lucrări de istorie 
aparținând unor cunoscuți istorici precum Gheorghe Buzatu, Florin Constantiniu, 
Dennis Deletant; Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Andreas Hillgruber, Rebecca 
Haynes, lucrări de economie precum cele elaborate de Victor Axenciuc, evoluția la 
nivel național a industriei petroliere, avându-i autori pe Gheorghe Calcan, Gh. Ivănuș, 
I. Ștefănescu, Șt.-Tr. Mocuța, Șt.N. Stirimin și M.P. Coloja sau aspecte referitoare la 
progresul industriei petroliere prahovene elaborate de autori ca Dan Ovidiu Pintilie și 
Constantin Dobrescu. Pe baza acestor lucrări, dar mai ales pe baza studierii 
documentelor din arhive centrale și locale, a culegerilor de documente publicate am 
reușit și realizat această sinteză privind „Hitler și petrolul prahovean. Zona strategică 
Valea Prahovei în perioada celui de-al Doilea Război Mondial”.  

În ceea ce privește istoriografia privind importanța petrolului la Ploiești, una 
dintre primele lucrări ce au abordat diferite aspecte a fost cea publicată în anul 1993 și 
datorată lui Eugen Stănescu, Iulia Stănescu și Gavriil Preda și intitulată „Petrol și 
bombe la Ploiești”. În lucrare se arată că Germania a angajat forțe importante pentru 
apărarea petrolului românesc din Valea Prahovei, pregătind inclusiv varianta ocupării 



Vasile-Virgil Coman   15 

 

militare a României în caz de defecțiune a alianței; de asemenea, autorii descriu 
bombardamentele anglo-americane asupra orașului Ploiești și asupra instalațiilor 
industriale din zona petroliferă înconjurătoare, o pagină memorabilă din tumultoasa 
istorie a celui de-al Doilea Război Mondial. 

 O altă lucrare care abordează aceeași tematică este a lui Gavriil Preda intitulată 
„Importanța strategică a petrolului românesc 1939-1947”, fiind publicată în anul 2001, 
în care se prezintă strategia adoptată de marile puteri față de petrolul din județul 
Prahova, planurile comune ale aliaților care au avut în vedere distrugerea instalațiilor 
petroliere, pe când în viziunea Germaniei, securitatea zăcămintelor și exploatarea la 
maximum a potențialului lor productiv era de o importanță excepțională. De 
asemenea, este prezentată perioada ianuarie 1943- august 1944 în care guvernul 
român a făcut mai multe concesii, poziția României a cunoscut modificări, aceasta 
condiționând livrările prin contralivrări germane de mărfuri și valori, acționând mai 
ferm pentru menținerea unei rezerve de petrol. Valea Prahovei a devenit în anii celei 
de-a doua conflagrații mondiale o zonă strategică apărată printr-un sistem bine pus 
la punct, având la bază cooperarea militară româno-germană. O serie de aspecte 
tehnice ne sunt dezvăluite de autor, în strânsă legătură cu desfășurarea, pe etape, a 
operațiilor militare din cel de-al Doilea Război Mondial, cu realizarea Coaliției 
Națiunilor Unite. Pierderea petrolului românesc, în urma actului de la 23 august 1944, 
a însemnat o lovitură deosebit de grea pentru Germania hitleristă, grăbind sfârșitul 
conflictului. Anumite speranțe exprimate după 23 august 1944 de unele cercuri 
românești au fost infirmate de evoluțiile postbelice.  

O analiză a zonei strategice Valea Prahovei am regăsit-o și în lucrarea „Festung 
Ploiești”, scrisă de Gavriil Preda, Ilie Manole și Eugen Stănescu, publicată în anul 
2003, care descrie organizarea apărării antiaeriene, bombardamentul aerian american 
din 12 iunie 1942, operațiunea „Tidal Wave” asupra orașului Ploiești de la 1 august 1943 
și bombardamentele americano-britanice în anul 1944. Autorii subliniază faptul că 
importanța resurselor de petrol prahovean pentru puterile aflate în conflict în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial a fost crucială. 

„Războiul petrolului la Ploiești”, lucrare publicată în anul 2003 și datorată lui 
Eugen Stănescu, Iulia Stănescu și Gavriil Preda, prezintă evoluția industriei de petrol 
din România, rivalitatea dintre marile puteri pentru a obține poziții cât mai 
avantajoase în această industrie, locul petrolului românesc în economia de război a 
Germaniei lui Hitler, ofensiva aeriană americano-britanică asupra perimetrului 
petrolifer de la Ploiești, cooperarea militară româno-germană în apărarea acestei 
zone de interes vital, consecințele războiului asupra perimetrului petrolifer și a 
producției sale. 

Lucrarea lui Jay Stout, „Fortăreața Ploiești: campania pentru distrugerea petrolului 
lui Hitler”, tradusă în limba română de Mihai-Dan Pavelescu și publicată în anul 2010, 
prezintă aviatorii americani angajați în bătălia pentru cucerirea fortăreței Ploiești. 
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Mulți dintre aceștia nu și-au părăsit statul natal înainte de război, însă o mare parte 
dintre membrii echipajelor de bord nu au mai revenit în statele de origine după 
război. Expuși altor climate și stiluri de viață, deținând instruire, experiență și 
încredere în sine dobândite în conflictul armat, ei s-au stabilit în alte regiuni - 
California, Texas și Florida, care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au slujit 
ca baze pentru multe activități militare - au cunoscut un uriaș aflux postbelic de 
veterani. Aceștia au fost cei care au distrus vastele complexe de rafinării petroliere de 
la Ploiești. Rolul jucat de ei în înfrângerea celui de-al III-lea Reich este imposibil de 
cuantificat, dar nu poate fi minimalizat. Armatele lui Hitler depindeau de echipa-
mente mecanizate moderne, le-o cereau strategiile și tacticile; însă tancurile și 
avioanele au fost inutile. O demonstrează faptul că mii de vehicule au rămas 
imobilizate, soldații germani le-au abandonat și s-au retras în interiorul Reich-ului pe 
jos sau călări, iar mii de avioane au rămas nemișcate la sol, incapabile să le protejeze 
retragerea.  

În lucrarea „Infern deasupra Ploieștiului. Bombardamentul american de la 1 august 
1943” de Valeriu Avram și Alexandru Armă, apărută în anul 2012, este prezentată opera-
țiunea „Tidal Wave”. Această lucrare redă bombardamentul de la 1 august 1943 atât din 
perspectiva atacatorilor, cât și din cea a apărătorilor, începând de la modul în care a fost 
inițiată și planificată misiunea și până la soarta prizonierilor americani în România.  

O altă lucrare care abordează această tematică este lucrarea „Petrol, politică și 
cultură la Ploiești”, publicată în anul 2014 de către doamna Carmen Băjenaru, 
profesor de istorie de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din Ploiești, și dr. 
Constantin Dobrescu. Descoperirea și exploatarea petrolului sunt activități 
imposibile fără contribuția științei - parte inseparabilă a culturii. O bună parte din 
profitul privind exploatarea petrolului se arată în lucrare că a fost investit în cultură, 
învățământ, burse, donații. Volumul respectiv prezintă acțiunile, uneori neplăcute, 
ale unor străini în zona petroliferă, generate de implicarea lor în activitățile 
informative.  

Vasile Lucian, în lucrarea „Orașul sacrificat. Al Doilea Război Mondial la Ploiești”, 
publicată în anul 2014, prezintă impactul războiului la Ploiești din perspectiva omului 
de rând (fără a intra în detalii militare și politice), viața orașului înainte și în timpul 
bombardamentelor și ceea ce gândeau și simțeau locuitorii municipiului în acei ani 
etc. Experiența războiului a rămas un moment aparte în conștiința ploieșteană. 
Așteptările, groaza, panica, deznădejdea au modelat poveștile ce au reprezentat un 
patrimoniu afectiv al locuitorilor care au trăit începutul anilor ʹ 40. Din punct de 
vedere economic - se arată în lucrare, că raidurile aliate au decimat rețeaua petrolieră 
locală, reducând capacitatea de prelucrare a petrolului cu peste 50%, iar unele 
rafinării au fost total scoase din funcțiune.  
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Analiza este realizată de prezenta lucrare în patru capitole și o serie de anexe ce 
vin în completarea concluziilor formulate și sunt folosite ca instrumente pentru a 
facilita înțelegerea unor informații și procese specifice.  

Primul capitol „Privire generală asupra dezvoltării industriei petroliere prahovene 
în perioada interbelică. Importanța strategică a acesteia, în contextul geopolitic 
internațional” prezintă situația rafinăriilor, a societăților și șantierelor petrolifere 
prahovene în perioada interbelică. Am prezentat legislația petrolieră a României în 
perioada interbelică, acordurile petroliere cu viitorii cobeligeranți ai celui de-al 
Doilea Război Mondial, urmare a unor acorduri politice și militare cu Germania și 
Ölpakt-ul cunoscut sub numele de Pactul petrol-armament. 

Al doilea capitol se numește „Petrolul românesc, obiectiv de interes vital pentru 
armata germană. Măsuri privind creșterea producției de țiței și organizarea apărării 
zonei petrolifere a Prahovei și a rafinăriilor ploieștene”, în care se prezintă apărarea 
petrolului ca o misiune comună româno-germană, legea minelor din 1942, având ca 
principiu de bază a noii legi a minelor la fel ca și în Germania, anume majorarea 
producției. Intrarea în România a primelor unități ale Misiunii Militare Germane s-a 
făcut în dimineața zilei de 10 octombrie 1940, în aceeași seară germanii s-au instalat 
într-o serie de puncte din Valea Prahovei. „Convenția pentru reglementarea 
chestiunilor rezultând din comunitatea de luptă româno-germană, precum și din 
prezența trupelor germane în România” a fost discutată la 1 iulie 1941 între consulul 
general Windecker și general Mazarini, cu participarea ministrului Davidescu, 
secretarul general al Ministerului Afacerilor Străine, Pandele, secretar general în 
Ministerul de Finanțe, Popescu, secretar general din Ministerul Economiei Naționale 
precum și cu participarea mai multor referenți experți germani și români. Ca urmare, 
discuțiile pentru încheierea Convenției au fost terminate la 1 octombrie 1941, iar cu 
două zile mai târziu, Convenția a fost parafată de cei doi prim delegați, ea a fost apoi 
aprobată definitiv și de autoritățile centrale din Berlin. Orașul Ploiești a fost 
elementul central al colaborării româno-germane în organizarea apărării obiectivelor 
industriale petroliere.  

Capitolul al III-lea - „Organizarea apărării antiaeriene și terestre a zonei strategice 
a văii Prahovei și Ploieștiului în anii celui de-al doilea război mondial” - prezintă 
sistemul de apărare antiaeriană a zonei petrolifere în anii 1943-1944. La 23 februarie 
1944, Comandamentul Apărării Pasive înainta schița cu zonele rezervate pentru 
evacuarea benevolă a populației din Ploiești. Operațiunile ulterioare de pe frontul de 
Est erau așteptate cu tot interesul și opinia generală înclina a crede că forțele militare 
bolșevice urmau a fi înfrânte și războiul din Est terminat în toamna anului 1943. 
Evenimentele externe nu au influențat cu nimic starea de spirit calmă a populației 
românești. Prezența trupelor germane nu a ocazionat incidente, iar colaborarea 
dintre autoritățile românești și comandanții germani a fost foarte bună. Populația era 
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în general îngrijorată de majorarea prețurilor și această stare era evidentă în rândurile 
populației paupere, muncitorimea și în pătura funcționarilor de stat.  

Cel de-al IV-lea capitol - „Bombardamentele anglo-americane asupra petrolului 
românesc. Sfârșitul războiului. Aprecieri și concluzii. W. Churchill: «Ploieștiul 
reprezintă rădăcina pivot a puterii germane, capabil să ofere Germaniei un sprijin, 
chiar mai eficient, decât colaborarea cu arme»” - prezintă primele bombardamente 
sovietice în județul Prahova în iunie-iulie 1941 și primul bombardament american în 
județul Prahova, la 12 iunie 1942, atacul american de la 1 august 1943, 
bombardamentele aviației anglo-americane din perioada 5 aprilie 1944 - 19 august 
1944, sfârșitul „camaraderiei de arme” româno-germane și efectele sale asupra zonei 
strategice Prahova. În darea de seamă asupra stării de spirit a populației de pe 
teritoriul urban al județului Prahova din luna octombrie 1944, întocmită de Chestura 
Poliției Ploiești, Biroul Siguranței, se menționa că se observa o atmosferă de 
îngrijorare față de scumpete și lipsa unor articole de primă necesitate.  


