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ADMINISTRAREA ORAȘULUI ODESA  

DE CĂTRE AUTORITĂȚILE ROMÂNE (1941-1944) 

 

După eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei de către Armata Română, autoritățile 
române în frunte cu conducătorul statului de atunci mareșalui Ion Antonescu fiind în alinață cu  

Germania hitleristă au luat decizia de a continua operațiunile militare dincolo de Nistru. Au fost 
duse bătălii crâncene pentru aceste teritorii, mai ales pentru orașul Odesa, care s-au soldat cu 

mari pierderi de vieți omenești cât și materiale pentru România.  
La 16 octombrie 1941 orașul Odesa a fost cucerit. Partea germană, aliata României, a 

decis să predea autorităților române teritoriul dintre Nistru și Bug în care intra și orașul Odesa, 

spre administrare. Preluînd acest teritoriu autoritățile române au început să întreprindă acțiuni 
de redresare a situației.  

Chiar din primele clipe administrația românească a numit în funcții cheie funcționari 
aduși din România, care trebuiau să se ocupe de buna administrare a orașului, iar funcționarii 
administrativi, de specialitate etc. au fost numiți din rândul populației. Primar a orașului Odesa 

a fost numit basarabeanul Gherman Pântea care era un bun cunoscător al gândirii ruse, dar și 
cunoștea la perfecție limba rusă ce îi permitea o socializare directă cu populația. 

Primele măsuri ale autorităților române au fost curățarea orașului de ruine, cadavrele 
animaliere, alimentarea orașului cu apă și aprovizionarea orașului cu produse. Sovieticii când 
s-au retras au distrus majoritatea fabricilor și uzinelor, au demontat mașinile, utilajele și le-au 

transportat în teritoriul sovietic. Ce nu au reușit să trasporte au aruncat în aer depozite cu 
produse, sute de cai au fost împușcați și aruncați în mare. Sovieticii au utilizat tactica «de-a nu 

lăsa nimic dușmanului» nimicind tot în calea lor la retragere. 
 Cu toate că, autoritățile române s-au instaurat temporar pe aceste teritorii, au reușit 

totuși să îmbunătățească condițiile de trai ale populației pe vreme de război. Au deschis și 

reparat bisericile, care au fost distruse și închise de sovietici, au deschis școli cu predare în 
limba localnicilor, teatre, biblioteci, a funcționat chiar și o universitate- Universitatea din 

Odesa. Au pus în funcțiune uzine și fabrici, au construit drumuri, restabilit spitali și oferind 
strictul necesar orășenilor.  

În ciuda desfășurării operațiunilor militare administrația românească a îmbunătățit 

considerabil viața locuitorilor orașului Odesa. Într-un timp record administrația românească a 
asigurat populația cu strictul necesar și a normalizat viața cotidiană a orășenilor pe timp de 

război. 
Cuvinte cheie: Odesa, Administrația românească, Gherman Pântea, Transnistria, 

România 

 
După ce a fost eliberată Basarabia și Bucovina de Nord, a fost luată decizia de către 

mareșalul Ion Antonescu de-a continua operațiunile militare dincolo de Nistru. Ca urmare a 
angajării în acțiunile militare la Est de Nistru și eliberarea acestor teritorii de inamicii sovietici, 
partea germană, aliații României au decis să predea teritoriul dintre Nistru și Bug spre 

administrarea autorităților române.  
În baza Acordului româno-german, intitulat Înțelegerea asupra siguranței, administrației 

și exploatării economice a teritoriului dintre Nistru și Bug (Transnistria) și Bug și Nipru 
(regiunea Bug-Nipru), semnat la 30 august 1941, la Tighina, de generalul Hauffe și de generalul 
de brigadă N. Tătăranu, României îi revenea sarcina asigurării securității, administrării și 
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exploatării economice a Transnistriei. Acest teritoriu avea o suprafață de 39 733 km2 și o 
populație de 2 326 266 de locuitori1. 

Prin Decretul nr. 1 din 19 august 1941, semnat la Tighina de generalul Ion Antonescu, 

decretul prevedea teritoriul ocupat dintre Nistru și Bug cu excepția regiunii Odesa, mărginit spre 
Nord cu linia Nord–Molghiliov-Nord – Jmerinka, intră sub administrație română. Prin același 

decret, Ion Antonescu l-a desemnat guvernator al Transnistriei pe profesorul universitar 
Gheorghe Alexianu,  

La acel moment orașul Odesa nu făcea parte din Guvernământul Transnistriei fiindcă se 

duceau lupte crâncene pentru ocuparea orașului, care cu greu a fost cedat de sovietici fiind o 
bază militară de însemnătate majoră, unde se găseau bazele marinei și a aviației rusești, a doua 

după Sevastopol. «Bătălia pentru Odesa» s-a încheiat pe 16 octombrie 1941 cu mari pierderi 
pentru armata română. 

La 17 octombrie 1941, adică a doua zi după căderea Odesei, Ion Antonescu a semnat 

Decretul nr. 4, conform căruia orașul Odesa, cu zona aferentă era încorporat în regimul 
administrației civile din Transnistria. Articolul 2 stipula că Odesa devine capitala 

Guvernământului Civil al Transnistriei2. 
La 18 octombrie 1941 a fost semnat decizia nr. 1559 prin care Gherman Pântea a fost 

numit primar al Odesei, basarabean, fost primar al Chișinăului, care se arăta bun gospodar și 

vorbea rusește; temperament popular, el ajunsese să fie iubit de populația orașului3. 
De menționat că funcționarii administrativi și de specialitate ai au fost recrutați dintre 

localnici, iar completările s-au făcut cu persoane din România. 
Ca colaboratori Gherman Pântea îi avea pe viceprimarii Vl. Chiorescu, E. Sincliu, C. 

Vidrașcu și ca secretar general pe A. Costinescu. Mai târziu au fost numiți și doi viceprimari 

localnici: Vl. Gundert și M. Zaevloșin. Ulterior, prin Decizia nr. 2058/1943 Gherman Pântea a 
fost ridicat la rangul de primar general, iar viceprimarii la rangul de primari de sectoare4. 

În lista măsurilor de primă importanță întreprinse de administrația română, se înscriu cele 
referitoare la aprovizionarea populației cu produse strict necesare, organizarea muncii în 
agricultură și alte domenii, fixarea prețurilor la produsele agricole și animale, reorganizarea 

comerțului, organizarea învățământului și a ocrotirii sănătății etc. Acestea au fost câteva dintre 
primele reglementări stabilite de Guvernământ, în scopul reintrării vieții oamenilor din acest 

teritoriu la normalitate. 
Cu dificultăți serioase în problema alimentării s-a confruntat orașul Odesa. În urma 

bombardamentelor au fost scoase din funcțiune conductele de apă și până la repararea acestora 

populația primea apă doar de două ori dimineața și două ori seara. Inspectând orașul, la 3 și 5 
noiembrie 1941, guvernatorul G. Alexianu relata următoarele: «La intrarea trupelor române în 

Odesa toate depozitele s-au găsit secuite. Lungul asediu al Odesei a făcut să se consume totul. 
Ceea ce a mai rămas a fost distrus de Armatele roșii în retragerea populației sau a fost jefuit de 
populație. Este suficient să arătăm că nu s-a găsit deloc grâu și că populația nu are pâine, nu are 

carne, nu are zarzavat, cartofi, lapte și nu se putea cumpăra nimic și găsi nimic»5. 
Un alt aspect al primelor momente de administrație ține de măsurile luate pentru a începe 

campania lucrărilor de reconstrucție și restaurare. În acest scop a fost necesar recenzarea pe 
categorii a tuturor meseriașilor, aceștia fiind obligați ca, în termen de 5 zile, să se prezinte la 
primării și să se înscrie în registru special întocmit pe baza cărților de calificare și a actelor de 

identitate. În caz contrar, exercitarea profesiei era interzisă. 
Reglementarea politicii monetare, la fel a constituit o preocupare de neamânat a 
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autorităților. La 29 august 1941, prin Ordonanța nr. 3, Reichskeditkassenschein (RKKS) a fost 
fixată drept monedă de circulație pe întreg teritoriul Transnistriei, inclusiv Odesa, rublele 
urmând să fie retrase la curs de 10 ruble=1 RKKS. 

În scopul reglementării circulației monetare a fost creată Banca Transnistria – organ de 
coordonare și control al gestiunilor tuturor administrațiilor publice de Guvernământ6. 

Pentru asigurarea vieții și avuției locuitorilor, a pazei bunurilor publice și executării 
măsurilor ordonate de administrație, prevenirea, stingerea incendiilor și salvarea sinistraților, 
menținerea ordinii publice și a bunelor moravuri, prin Ordonanța nr. 1 din 3 septembrie 1941, s-a 

înființat poliția comunală. Recrutarea personalului polițienesc comunal s-a făcut din rândul 
locuitorilor comunelor.  

Ordonanța nr. 55 din 14 martie 1942 a pus bazele reformei agrare din Transnistria. În 
conformitate cu prevederile acesteia «pentru a stimula sârguința depusă la îndeplinirea muncilor 
agricole, pentru o mai dreaptă răsplată în raport cu contribuția, vrednicia și munca depusă de 

fiecare cultivator de pământ», colhozurile se transformau în obști de muncă, care rămâneau 
unități de exploatare indivizibile în hotarele lor, cu administrația și structura existentă7. 

La instaurarea administrației românești cea mai dificilă situație a fost concepută în 
industrie, dată fiind distrugerea majorității fabricilor și uzinelor, precum și demontările de mașini 
și utilaje care au fost transportate în teritoriul sovietic.  

Paralel cu reorganizarea administrativă și economică a Transnistriei, autoritățile române 
s-au preocupat și de rezolvarea mai multor probleme de ordin social, în care: organizarea muncii, 

aprovizionarea populației cu produse de primă necesitate, stabilirea regimului de pensii și de 
asigurări sociale, ocrotirea sănătății etc. 

Problema aprovizionării populației avuse o semnificație deosebită pentru autorități. În 

vederea aprovizionării populației cu produse necesare, prin Ordonanța nr. 5 din 7 septembrie 
1941, s-a stabilit ca primarii orașelor și comunelor să deschidă în localități magazine în care 

urma să se vândă zahăr, sare, ulei, gaz, benzină, chibrituri, tutun8. De asemenea, în fiecare oraș  
și comună mai mare trebuia să existe câte o brutărie, un hotel, un restaurant, o măcelărie și o 
frizerie. Orașul Odesa la acest capitol stătea cel mai bine. 

Aprovizionarea populației cu produse s-a îmbunătățit odată cu repunerea în funcțiune a 
întreprinderilor alimentare, iar pentru a soluționa problema asigurării populației cu îmbrăcăminte 

au fost redeschise fabrici de textil și de confecții.  
Sarcinele imediate ale Guvernământului Transnistriei a constat în refacerea economiei, 

devastată de război. Acest obiectiv s-a realizat prin organizarea eficientă a muncii. Dat fiind 

faptul că o bună parte din muncitori și specialiștii calificați s-au evacuat odată cu retragerea 
trupelor sovietice, în Provincie se simțea lipsa brațelor de muncă. Pentru redresarea situației, prin 

Ordonanța nr. 26 din 21 noiembrie 1941, s-a instituit munca obligatorie în folosul obștii pentru 
toți locuitorii de la 16 la 60 de ani, domiciliați în orașul Odesa. Ulterior prevederile Ordonanței 
s-au extins și în restul Provinciei. Bolnavii și infirmii, bătrânii în vârstă de peste 60 de ani, 

femeile cu copii mai mici de 5 ani, precum și cele care aveau mai mult de trei copii sub vârsta de 
10 ani au fost scutiți de obligativitatea prestării muncii în folosul obștei. Din aceeași categorie 

făceau parte persoanele care prestau o muncă efectivă în serviciile și intreprinderile publice sau 
private.  

Referitor la organizarea muncii în municipiul Odesa menționăm că, în perioada 5 

decembrie-28 decembrie 1941, a fost efectuat recensământul populației care, care oferă 
următoarele date importante: 34 089 bărbați (30%) și 86 446 femei (70%), în total 120 535 

persoane de muncă9. Cu data de 4 ianuarie 1942, a intrat în vigoare mobilizarea și trimiterea 
muncitorilor la lucru, reușindu-se până la finele anului 1942 să fie repartizați la diferite 
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întreprinderi și instituții publice 35 662 de persoane. La 1 august 1943, numărul angazaților în 
orașul Odesa a crescut, ajungând-se la cifra de 100 000 de persoane10. 

Prin Ordonanța nr. 6, din 21 mai 1942, s-a trecut la reglementarea regimului muncii în 

întreprinderi, în diferite servicii sau șantiere de lucru. Durata normală de lucru a fost stabilită la 8 
ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână11. 

Problema asigurării sociale a fost reglementată de autoritățile Provinciei prin Ordonanța 
nr. 64 din 27 mai 1942, conform căreia întreprinderile, serviciile și șantierele de producție aveau 
obligația ca, în caz de boală sau accidente, să plătească angajaților lor cu vechime de muncă de 

cel puțin o lună, drept asistență și ajutor, 50 % din retribuția normală – pentru primele 5 zile și 
25 % – pentru următoarele 512. 

Prin Ordonanța nr. 78 din 21 august 1942, s-a fixat – până la reglementarea judicioasă a 
regimului de pensii – un minim de 10 RKKS în comunele rurale și un minim de 20 RKKS în 
orașe, ca drept de pensie cuvenită pensionarilor, limita maximă de pensie ajungând până la 200 

RKKS. Pensionarii, ale căror drepturi au fost stabilite sub regimul țarist sau sub cel sovietic, au 
continuat să le primească în cuantumul stabilit, socotindu-se 10 ruble=1 RKKS13. 

O altă preocupare a administrației românești a constat în soluționarea problemei privind 
ocrotirea sănătății populației. A fost fixat un program de activitate care prevedea următoarele: 
organizarea medico-sanitară pe teren, refacerea spitalelor și înființarea de noi instituții medicale, 

asigurarea așezămintelor cu personalul necesar, combaterea epidimiilor și a bolilor sociale, 
crearea laboratorului de produse farmaceutice și organizarea depozitului central de medicamente, 

deschiderea de aziluri pentru copii, bătrâni, invalizi.  
În decurs de aproximativ un an pe la sfârșitul lunii iunie 1942, în orașul Odesa deja erau 

funcționale 6 spitale, 3 sanatorii pentru femeile însărcinate, 16 policlinici, 10 puncte medicale în 

raza orașului, 5 dispensare speciale pentru cei bolnavi de cancer, turbeculoză etc., 3 orfelinate 
pentru copii și 2 cantine care dădeau pe zi câte 500 000 porții de mâncare. Au fost deschise 12 

farmacii și construite 12 băi comune, pe teren au fost repartizate echipe volante pentru bolnavii 
contagioși, precum și formațiuni sanitare, compuse din servicii de profilaxie și igienă. S-a reparat 
sanatoriul pentru copii «Lermontov», s-a făcut ordine pe plaja «Lermontov», «Arcadia», 

«Lanjeron». Direcția Sanitară din Odesa avea ca lucrători circa 3148 persoane, care ridicau pe 
lună în jur de 290 000 de mărci germane14. 

Completarea instituțiilor medicale cu personalul necesar a fost efectuată și prin utilizarea 
medicilor evrei din România.  

Problema cadrelor a fost soluționată parțial odată cu redeschiderea instituțiilor de 

învățământ cu profil medical. Pentru a pregăti cadre medicale cu înaltă calificare, la 
Universitatea din Odesa a fost înființată Facultatea de Medicină, la care învățau 816 studenți. 

Pregătirea personalului medical, sanitar și auxiliar se desfășura în cadrul Colegiului de Medicină 
din Odesa, precum și trei școli medicale: Școala Superioară Medico-Farmaceutică cu 383 de 
elevi, la care se pregăteau doctori, ajutori sanitari, subchirurgi, surori de caritate și laboranți 

farmaciști, Școala Superioară de Stomatologie cu 500 de elevi și Școala Chimico-Farmaceutică 
cu 200 elevi, unde se pregăteau infermiere, subchirurgi și farmaciști15. Au fost întreprinse acțiuni 

pentru repararea și repunerea în funcțiune a spitalelor. 
De notat că, Direcția Sănătății a luat anumite măsuri în domeniul asistenței sociale. De 

exemplu, numai în orașul Odesa, timp de doi ani, au fost acordate ajutoare materiale în sumă de 

231 136 de RKKS au fost organizate mese pentru săraci în valoare de 890 666 76 de RKKS16. 
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La 1 octombrie 1941, prin Ordonanța nr. 6, s-au redeschis școlile primare pe întreg 
teritoriul Transnistrie. Limba de predare era stabilită de primarii orașelor, satelor după 
consulatrea cu obștile locale. Corpul didactic se recruta din foștii profesori17. Odată cu cuceria 

Odesei această ordonanță a fost baza juridică și pentru învățământul de toate nivelurile din oraș. 
Doar în orașul Odesa în mai puțin de un an deja erau deschise 55 de școli primare dintre 

care una pentru surdomuți și alta pentru invalizi. Au fost deschise și școli secundare: una 
românească mixtă, 5 gimnazii de bărbați, 9 gimnazii pentru fete, una ucrainească mixtă și încă 3 
gimnazii, unul pentru armeni. Din școli profesionale au fost deschise 4 tehnice, una tehnic 

alimentară, una pentru medici de dinți, una medico-farmaceutică, un conservatoriu, o școală de 
ceramică, 2 școli pentru coaserea hainelor. În toate școlile au fost deschise cursuri de limbi 

străine și cursuri de limbă română pentru profesori18. 
Pentru substituirea materialului didactic sovietic au fost aduse din România cărți de curs 

primar și de curs secundar. A fost și anumite donații din partea oamenilor de bună credință din 

România. 
Învățământul avea trei grade: primar (cu 4 clase), secundar (cu două cicluri) și superior 

unde și-au adus contribuția profesori sosiți din România. 
Pentru copii în anii 1942-1943, au fost alcătuite și tipărite în România abecedare, lecțiile 

fiind atât în limba română, cât și în limba rusă. 

În perioada administrației românești la Odesa a funcționat o instituție de învățământ 
superior - Universitatea din Odesa – care a fost redeschisă la 7 decembrie 1941. La 14 februarie 

1942 s-au început cursurile la trei facultăți: Medicină, Politehnică și Agronomie, iar la 7 
septembrie 1942 au fost inaugurate toate cele șase facultăți: Medicină, cu secția Farmaceutică 
(cu 816 studenți), Politehnica cu secțiile Electrotermică, Construcții, Alimentară (cu 304 

studenți), Drept (cu 73 studenți), Științe, cu secțiile Matematică și Științe Naturale (cu 163 
studenți), Litere, cu secțiile Istorie, Limba și Literatura  Rusă și, respectiv, Limba Română (cu 

249 de studenți) și agronomia, cu specialitățile Agro-Fitotehnică, Horticultură, Mașini agricole și 
Zootehnie (cu 151 de studenți)19. 

Studiile la Universitate se desfășurau în limba rusă (cu excepția secțiilor românești). 

Astfel de secții aveau Facultățile de Litere, Agronomie și Drept.  
Pe lângă Facultatea de Medicină au funcționat 91 de catedre și 14 clinici în care s-au 

tratat 7.248 de bolnavi și au fost efectuate 50 000 de vizite și 2 000 de operații20. 
La Universitate activa și o catedră de Teologie, membrii căreia țineau prelegeri în fața 

studenților de la toate facultățile. În cadrul Facultății de Litere au fost deschise Catedrele de 

Limba română, Istoria românilor și Filozofie. În cadrul Universității și-au desfășurat activitatea 
didactică 355 de persoane, dintre care 8 sosiți din România. Pentru profesori și studenți 

funcționau biblioteca științifică a Universității21. 
Instituțiile de cultură, care fuseseră distruse sau grav avariate în urma operațiilor militare, 

după o perioadă relativ scurtă s-au redeschis Teatrele Naționale din Odesa, Teatrul de Operă și 

Balet din Odesa, Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Odesa, muzeele, bibliotecile, 
sălile de cinema etc. 

Pe scena Teatrului Național din Odesa au fost prezentate 150 de spectacole, dintre care 95 
de către trupe din România, 20 de festivaluri patriotice și 35 spectacole pentru soldații 
garnizoanei. Prin Decizia nr. 3.009 a Direcției Culturii, teatrul a fost dotat cu începere de la 1 

august 1943, cu o trupă proprie, care se împărțea în două studiouri: studioul român și rusesc. 
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Fiecare studio, la rândul său, se împărțea în două echipe: una care juca la Odesa și o echipă de 
turneu în Provincie22. 

Pe lângă teatrele guvernamentale au fost inaugurate și teatre particulare. Astfel, la 25 

aprilie 1943 la Odesa s-a redeschis Teatrul «Vronschi». Tot la Odesa au mai funcționat Teatrul 
de Dramă și Comedie, Teatrul Grotesc și Teatrul Music-Hall23. 

În perioada de administrare românească s-a impus și activitatea bibliotecilor. Până la 
redeschiderea lor au fost revizuite, eliminându-se materialul legat de propaganda comunistă. 
Datorită sprijinului acordat de Primăria orașului Odesa au fost înființate opt biblioteci 

municipale, care dispuneau de un număr total de 3 000 000 de volume. Importante centre 
culturale au devenit Biblioteca Publică și Biblioteca Centrală, precum și Biblioteca Universității, 

care avea un fond de 1 500 000 de cărți24. 
O efervescență înnoitoare se face resimțită și în domeniul presei în limba română cât și 

limba rusă, în această perioadă apărând un număr mare de ziare, precum: «Transnistria, Glasul 

Nistrului, Bugul, Gazeta Odessei, cât și revistele Țara Bugului și Molva».  
Un rol important l-a ocupat și propaganda prin Radio. Chiar din primele zile ale 

administrației române a fost repus în funcțiune postul de radioamplificare Odesa, dotat cu opt 
subcentrale. Din studioul radiofonic al acestuia se difuză zilnic un program ce cuprindea 
radiojurnalele în limba română, rusă, germană, emisiuni cu caracter științific, anticomunist și 

religios, ore politice și militare, transmisiuni de la teatrul de Operă și Balet, concerte25. 
În acțiune de culturizare și propagandă, cinematograful a fost folosit pe scară largă. În 

perioada administrației românești în Odesa funcționau 13 cinematografe. 
În august 1941 s-a pus problema întocmirii bisericești a regiunii Transnistriene. Întrucât 

biserica a fost singura instituție în care se mai putea manifesta, într-o oarecare măsură, 

sentimentul național prin limbă, ea a fost greu lovită de comuniști. Autoritățile române au găsit 
în Transnistria doar o singură biserică de mai funcționa: cea a cimitirului nr. 2 din Odesa cu 

preotul Vasile Braga.  
Pe parcursul a unui an de zile de administrare românească în orașul Odesa au fost 

reconstruite și deschise 21 de biserici, inclusiv și Catedrala, 2 biserici luterane și o biserică de rit 

catolic26. 
În primul an de activitate au fost sfințite și redeschise mănăstirele: Sf. Pantelimon, Odesa, 

Sf. Maria Magdalena, Odesa, Bolșoi Fontan de lângă Odesa. Numai în municipiul Odesa au fost 
reparate și redeschise timp de un an 22 de biserici și trei mănăstiri. Au fost tipărite 10 000 de 
calendare bisericești în limba rusă și 10 000 de cărticele de rugăciune în rusă și română. Într-o 

ediție bilingvă au apărut «Foaia de zidire sufletească și Viața creștină», tipărită în 60 000 de 
exemplare27. 

Mareșalul Ion Antonescu luase hotărârea de a construi la Odesa o Catedrală, ctitorie a 
regelui Mihai. Acest locaș sfânt se proiecta să fie înălțat pe locul vechii catedrale, distrusă și arsă 
de autoritățile sovietice28. 

În Provincie totuși se resimțea insuficiența personalului bisericesc, de aceia în scopul 
pregătirii cadrelor de preoți au fost înființate seminare teologice la Odesa și Dubăsari. 

Misiunea a depus eforturi susținute pentru deschiderea în continuare a bisericilor și 
mănăstirilor. Astfel, în 1943, numai în orașul Odesa funcționau 29 de biserici restaurate. 
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Administrația românească și-a desfășurat activitatea în condiții dificile, însă proiectul 
bine orientat în domeniul social-economic și cultural au dat un aport pozitiv pentru un trai decent 
locuitorilor orașului Odesa și nu trebuie să uităm că era război totuși administrația românească a 

avut reușite în buna gestionare a orașului. 
Din cauza evenimentelor de pe frontul de luptă, prevăzând că soarta Odesei e pecetluită 

prin retragerea germanilor în fața marii ofensive sovietice din primăvara anului 1944, Potopeanu 
a luat contact cu feldmareșalul von Kleist, comandantul forțelor germane din Ucraina, convenind 
să facă predarea Odesei către Comendamentul Militar German29. Astfel, administrația 

românească a Transnistriei și a orașului Odesa încetează la 1 aprilie 1944, puterea și controlul 
preluând-o autoritățile germane. 

În concluzie, în ciuda desfășurării operațiunilor militare administrația românească a 
îmbunătățit considerabil viața locuitorilor orașului Odesa. Într-un scurt record administrația 
românească a asigurat populația cu strictul necesar apă, produse, haine, a restabilit spitalele, a 

reconstruit drumuri, biserici, instituții culturale, a organizat sistemul educațional etc. 
normalizând în așa fel viața cotidiană a orășenilor.  
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Dan R. The Management of the City of Odessa by the Romanian Authorities (1941-

1944) 

 

After the liberation of Bessarabia and Northern Bukovina by the Romanian Army, the 
Romanian authorities, headed by the commander-in-chief of the state at that time, General Ion 

Antonescu, being in alliance with Hitler's Germany, decided to continue the military operation 
beyond the Dniester. There were fierce battles for these territories, especially for the city of 

Odessa, which led to great human and material losses for Romania. 
October 16, 1941, the city of Odessa was conquered. The German side, an ally of 

Romania, decided to give the Romanian authorities control of the territory between the Dniester 

and the Bug, which included the city of Odessa. Taking this territory, the Romanian authorities 
began to take action to restore the situation. 

From the very first moments, the Romanian administration appointed to key management 
positions persons from Romania who were supposed to manage the city well, and the 
administrative staff was appointed from the ranks of the population. Hermann Pintea, a native of 

Bessarabia, who was a good connoisseur of Russian thinking and perfectly mastered Russian, 
was appointed mayor of the city of Odessa, which allowed him to directly socialize with the 

population. 
The first measures of the Romanian authorities, was to clean the city from the ruins, the 

corpses of animals, providing the city with water and provisions. During the retreat, the Soviet 

troops destroyed most of the factories and plants, dismantled machinery, equipment and took 
everything to Soviet territory. Using the tactics of «leaving nothing to the enemy», they blew up 

everything they could not carry, including warehouses with food, destroying everything in their 
path. 

Despite the fact that the Romanian authorities temporarily settled in these territories, they 

managed to improve the living conditions of the population in wartime. They opened and 
repaired churches that were destroyed and closed by councils, opened schools with teaching in 

the local language, theaters, libraries, even one university worked – Odessa University. They put 
into operation factories and plants, built roads, rebuilt hospitals, providing the most necessary 
for the citizens. 

Despite the hostilities, the Romanian administration significantly improved the life of the 
inhabitants of Odessa. In record time, the Romanian administration provided the population 

with the most necessary and normalized the daily life of citizens in wartime. 
 

Key words: Odessa, Romanian administration, Herman Pintea, Transnistria, Romania 

 


