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Deportarea în Uniunea Sovietică la aşa-zisa „muncă de reconstrucţie” din ianuarie 1945 a fost 

prima dintre tragediile care i-au lovit pe etnicii germani din ţara noastră după 23 August 1944.  

Deportarea germanilor din România a reprezentat o parte a unei operaţiuni mai ample care a 

fost gândită de liderii sovietici. Ea a fost decisă oficial prin Hotărârea nr. 7161 a Comitetului 

de Stat pentru Apărare din URSS, semnată de preşedintele acestuia, I.V. Stalin la 16 

decembrie 1944.  

 

Motivaţii oficiale ale deportării au fost : 

- germanii deportaţi din România, Iugoslavia, Ungaria, 

Bulgaria, şi Cehoslovacia trebuiau să participe la 

reconstrucţia industriei cărbunelui din Donbas şi a 

industriei siderurgice din sudul URSS care avuseseră de 

suferit de pe urma distrugerilor provocate de război. 

- germanii din teritoriile „eliberate” de Armata Roşie 

reprezentau un potenţial pericol prin acţiunile de spionaj 

sau sabotaj pe care le putea întreprinde. 

- slăbirea economiei şi a potenţialului de război al 

germanilor; 

- diminuarea sporului natural, implicit a forţei 

comunităţilor germane prin dislocarea femeilor şi 

bărbaţilor aflaţi în floarea vârstei.      

 

Potrivit documentelor identificate în arhiva CNSAS, 

operaţiunea de ridicare a germanilor a fost efectuată de 

organele poliţiei, în colaborare cu militari români şi ostaşi sovietici în perioada 10-30 ianuarie 

1945 atât în timpul zilei cât şi în timpul nopţii.  

 

Documentele prezentate în această expoziţie fac parte din fondul Documentar și Informativ al 

Arhivei CNSAS.   

Din punct de vedere cronologic, documentele expuse au fost emise începând cu toamna anului 

1944 şi până la sfârşitul anului 1958, perioadă ce reflectă transformările care au loc la nivel 

instituţional în România, prin titulatura emitentului şi a destinatarului, respectiv a 

Jandarmeriei, Poliţiei de Siguranţă, Direcţiei Generale a Securităţii Poporului, Direcţia 

Generală a Securităţii Statului. 

De asemenea, din punct de vedere al reprezentării teritoriale, documentele au fost selectate 

astfel încât să fie acoperite toate zonele României în care trăiau etnici germani. Totodată, nu 

trebuie pierdut din vedere că majoritatea ordinelor date de autorităţile statului român erau 

aplicate la nivel naţional. 
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După anul 1964, în contextul politicii de deschidere către Occident, una dintre căile prin care 

România comunistă a fost prezentată lumii în postura de stat independent a fost promovarea 

turismului.       

Atitudinea curajoasă din 1968, cu ocazia invaziei Cehoslovaciei, a adus un capital de simpatie 

în rândul mass-mediei occidentale. Vizitele oficiale făcute la Bucureşti de către Charles de 

Gaulle sau Richard Nixon au dinamizat şi ele imaginea României socialiste, iar România 

turistică a avut numai de câştigat.  

În anul 1969, reclama turismului românesc pentru turiştii străini era definită prin ,,confort, 

înaltă spiritualitate şi ospitalitate”. Românii se lăudau că au crescut numărul turiştilor străini 

de la 100.000 în 1960 la 1,5 milioane în 1968. În decembrie 1970, guvernul R.S.R. a decis 

înființarea unui minister al Turismului.  

 

 
 

După investițiile masive în dezvoltarea turistică a litoralului şi a staţiunilor balneare, în al V-

lea plan cincinal (1971-1975), obiectivele principale ale turismului românesc erau dezvoltarea 

potenţialului turistic al staţiunilor de munte (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia), cu activitate 

permanentă tot timpul anului, şi promovarea unor teme speciale pentru itinerarii turistice: 

Porţile de Fier, Delta Dunării, regiunea Vrancea, bisericile pictate din Bucovina, bisericile 

fortificate din Transilvania. O strategie care trebuia să aducă în România 4 milioane de turişti 

străini în anul 1975.    

Operatori de turism importanţi din Europa veneau în România încântaţi de oferta Ministerului 

Turismului. Un sejur în România era apreciat atât pentru preţul scăzut, cât şi pentru belşugul 

meselor, cazarea bună şi tururile tematice născocite de autorităţile comuniste pentru a umple 

timpul turistului.  

Expoziția prezintă destinațiile turistice interne alese de Ministerul Turismului pentru turiștii 

străini. Imaginile au fost selectate din colecția folosită de Oficiul Național de Turism al 

R.S.R. pentru promovarea turistică internațională. Documentația expoziției a fost realizată de 

către istoricul Nicolae Pepene.     


