
 

Cuvânt înainte 

acă asupra istoriei petrolului românesc există o literatură relativ bogată - nu 
numai românească, ci și străină -, în prezenta lucrare dr. Vasile-Virgil 

Coman -, după cum o arată și titlul își concentrează atenția asupra importanței 
strategice a regiunii Ploiești în anii celui de-Al Doilea Război Mondial, zonă în care se 
prelucra în rafinăriile aflate în limitele sale teritoriale până la 88,9% din petrolul 
extras în România. Având în vedere importanța petrolului în ducerea războiului 
modern și faptul că armata celui de-al Treilea Reich consuma anual 12 milioane tone 
petrol, mare parte importat inclusiv din România (în anumite perioade, importul 
german de petrol românesc ajungea la 70% din producția țării noastre), regiunea 
Prahovei avea un rol important nu numai în plan economic, ci și militar și politic în 
raportul de forțe dintre cele două părți combatante.  

Asupra demonstrării și sublinierii acestui aspect se concentrează atenția autorului. 
După o Introducere, în care sunt prezentate istoriografia problemei, arhivele în 

care a efectuat cercetări, metodologia cercetării, elementele de originalitate, autorul 
face un scurt istoric al dezvoltării industriei petroliere din România, prezentând 
reglementările legislative din domeniu în perioada interbelică, acordurile economice 
încheiate de partea română cu Germania (23 martie 1939 și 27 mai 1940), Franța (31 
martie 1939) și Anglia (11 mai 1939), precum și „Convenția asupra schimbului de 
armament german contra produse petroliere române” (22 mai 1940) și  
Aide-mémoire-ul din 6 martie 1940, ce fixa prețul tonei de produse petroliere, 
documente ce marchează nevoia de armament a României și de petrol a Germaniei, 
ca și politica de echilibru promovată de România prin încheierea acordurilor cu 
Franța și Anglia. 

În paginile lucrării autorul prezintă procesul de cvasi-monopolizare a exportului 
de petrol românesc spre Germania și țările Axei, în condițiile victoriilor germane în 
Vest, ale izolării politice a României și a pierderilor teritoriale suferite de țara noastră 
în vara anului 1940, ale venirii generalului Ion Antonescu la putere și ale aderării 
României la Axă, ale declanșării războiului în Răsărit, la care participă și armata 
română. În noile condiții, interesele româno-germane au condus la o colaborare 
strânsă între cele două țări pentru creșterea producției de petrol și apărarea comună a 
zonei Prahova de atacurile aliate. Orașul Ploiești-arată autorul- a devenit, până la 23 
august 1944, elementul central al colaborării româno-germane în vederea organizării 
apărării zonei petroliere prahovene de atacurile aeriene ale aviației sovietice (reduse 
ca număr și cu consecințe minore) și anglo-americane (acestea cu rezultate 
însemnate în timp asupra producției de petrol românesc). În acest capitol sunt pagini 

D 



8   Hitler și petrolul prahovean 

extrem de interesante în care autorul face o analiză detaliată a măsurilor de apărare 
antiaeriană a orașului Ploiești și a zonei învecinate în anii 1941-1942. 

Apărarea antiaeriană și terestră a orașului Ploiești și a zonei petroliere în anii 1943-
1944 este, de asemenea, pe larg analizată în care atacurile aeriene americane cunosc o 
intensificare și un grad de periculozitate tot mai ridicat, punând apărarea antiaeriană 
româno-germană din zona Prahovei în fața unor sarcini deosebit de grele. 

În situația creată, pe lângă apărarea antiaeriană, autoritățile române au luat și o 
serie de măsuri de dispersare a produselor petroliere, a magaziilor de piese, precum și 
strămutarea unei mari părți a populației din jurul obiectivelor ce puteau focaliza 
interesul aviației inamice. De altfel, autorul consacră un spațiu larg în lucrare 
prezentării situației economice, sociale și politice a populației din județul Prahova în 
anii războiului, stării de spirit a locuitorilor în funcție de evoluția frontului.  

Ultimul capitol al lucrării este consacrat de dr. Vasile-Virgil Coman analizei 
bombardamentelor inamice asupra județului Prahova, forței lor, rezultatelor 
obținute, reacției forțelor antiaeriene românești și germane, pierderilor suferite de 
atacatori, dar și de forțele de apărare și de populație etc.  

Primele bombardamente inamice asupra zonei se -arată în lucrare- au fost 
efectuate de avioane răzlețe sovietice în primele luni ale războiului din răsărit (iunie-
iulie 1941), iar pagubele produse au fost minore. Un eșec este și primul atac american 
asupra zonei în 12 iunie 1942, precum și cel din 1 august 1943 („Tidal Wave”), 
caracterizat de autor drept „dezastru aliat”. Situația se schimbă radical în 1944, când 
bombardamentele anglo-americane au distrus cca. 80% din capacitatea de rafinare a 
instalațiilor din zona Ploieștiului. 

Să remarcăm, de asemenea că un subcapitol este consacrat urmărilor loviturii de 
stat din 23 august 1944 și situației create în zona prahoveană de retragerea forțelor 
militare germane. De asemenea, doresc să evidențiez faptul că cititorul va găsi în 
lucrare o analiză obiectivă, documentată asupra evoluției stării de spirit a populației 
din zonă în funcție de rezultatele de pe front, aspect foarte puțin analizat până acum 
în istoriografia românească.  

În concluzie, ne aflăm în fața unei valoroase lucrări consacrată unei problematici 
importante din punct de vedere istoric și căreia istoricii români i-au acordat și până 
acum atenția pe care o merită. Dr. Vasile-Virgil Coman adâncește cunoașterea acestei 
teme, folosind o bogăție de informații noi provenite din arhive românești centrale, 
dar în mod deosebit aș dori să remarc informațiile rezultate din cercetările 
întreprinse de el în arhive județene (Buzău, Prahova). 

Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu 
 
 

 


