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Proces-verbal 
despre activitatea Organizaţiei Todt în România 

 
Pentru a înlesni intrarea imediată şi efectivă în activitate a Organizaţiei Todt ca 

Oficiul Reich-ului pentru construcţii, fiind important pentru actualul război, precum şi 
pentru a crea toate condiţiile pentru înfiinţarea unei organizaţii a statului român care mai 
târziu să lucreze în mod similar, se stabilesc următoarele între Guvernul Reich-ului şi 
Guvernul regal român: 

1. Asigurarea oamenilor necesari pentru muncă. 
Personalul de lucru angajat de Organizaţia Todt, Einsatzstab Rumänien, va fi 

scutit de serviciul militar (concentrări, mobilizări) şi orice alte obligaţii către stat, care  
l-ar putea stânjeni în activitate lui la Organizaţia Todt şi anume pentru toată ţara şi în 
număr necesar. Ca angajaţi se consideră tot personalul de lucru al Organizaţiei Todt, care 
posedă o dovadă de lucru eliberată de Organizaţia Todt, conform modelului anexat*. 
Organizaţia Todt va stabili de comun acord cu Marele Cartier General, care contingente 
de lucrători necalificaţi vor putea fi scutiţi de mobilizare. Marele Cartier General va 
scutitoţi lucrătorii specialişti, ca ingineri, tehnicieni şi alţi angajaţi: zidari, dulgheri, 
lucrători în fier şi beton, şoferi, conductori de compresoare şi maşini etc., indiferent de 
contingent sau de orice altă îngrădire. 

Numărul acestor lucrători specialişti nu va întrece deocamdată cifra de 2000. 
Îngrijirea socială a personalului lucrător (cazarea, hrănirea, îngrijirea sanitară 

etc.) se va face după normele germane. 
2. Asigurarea autovehiculelor necesare. 
Guvernul român va scuti de orice concentrare sau mobilizare autovehiculele 

propuse de Organizaţia Todt şi care lucrează în serviciul acestei organizaţii, indiferent 
dacă este vorba de autovehicule proprietatea societăţilor respective, sau de autovehicule 
închiriate. Deocamdată s-a luat în consideraţie scutirea unui număr de 1500 autovehicule. 
Organizaţia Todt va elibera după scutirea aprobată de Marele Cartier General pentru 
fiecare autovehicul o dovadă corespunzătoare şi va împuternici proprietarii vehiculelor de 
a aplica literele „O.T.” pe aripa stângă a maşinii. Guvernul român va da ordine tuturor 
oficiilor în subordine ca vehiculele cu semnul „O.T.”, şi care posedă dovezile eliberate de 
O.T., să poată circula pe orice zone militare şi puncte de control, şi de a transporta orice 
material de construcţie sau lucrători. 

3. Efectuarea transporturilor necesare pe C.F.R. 
Guvernul român va împuternici Direcţiunea C.F.R., ca în conformitate cu 

convenţia încheiată între Organizaţia Todt şi C.F.R., să aprobe şi să pună la dispoziţia 
organizaţiei vagoane în număr necesar, şi să acorde un tarif special pentru transporturile în 
nordul Moldovei şi Banat, tarif special care se va extinde pe toată ţara. 

4. Înlesnirea lucrărilor de construcţie şi simplificarea formalităţilor. 
Guvernul român împuterniceşte Organizaţia Todt de a efectua modificări la 

toate proprietăţile statului, ca şosele, cheiuri, care sunt necesare din punct de vedere 
militar, fără nici o formalitate. Întrucât la aceste modificări este în orice caz vorba de o 

                                                           
* Nu se publică. 



 137 

îmbunătăţire a acestor lucrări publice, guvernul român va da instrucţiuni tuturor oficiilor 
din subordine, de a renunţa din cauza economiei de timp la o predare cu prea multe 
formalităţi a acestor lucrări îmbunătăţite. De asemenea se va renunţa la formalităţile 
pentru predarea sau restituirea, sau reîntrebuinţarea materialelor de construcţie. 

5. Împuternicirea de a putea folosi imediat materialele de construcţie. 
Organizaţia Todt va fi împuternicită, în scopul accelerării lucrărilor sale de 

interes militar, de a ridica diferite materiale ca: ciment, piatră, pietriş, nisip, lemn de 
construcţie etc., neţinând seama de contracte de livrare existente sau de alte obligaţii ale 
proprietarilor şi anume: contraplata în numerar şi cu preţul zilei. Materialele preluate vor 
fi evaluate împreună cu proprietarul actual. Afară de aceasta, se împuterniceşte 
Organizaţia Todt de a exploata în regie proprie cariere de piatră şi de nisip pe baza 
contractelor particulare încheiate cu actualii proprietari. Pe măsură ce asemenea cariere de 
piatră sau nisip au contract de furnizare cu oficii române ale statului, ca C.F.R., Direcţia 
Drumurilor etc., se va suspenda contractul existent pe timpul exploatării în favoarea 
Organizaţiei Todt. 

6. Împuternicirea de a putea executa nestânjenit lucrări în zonele de la graniţă. 
Guvernul român va da ordine pentru ca toate organele şi oficiile statului să 

respecte dovezile eliberate de Organizaţia Todt conform modelului anexat*, ca un permis 
special pentru toate lucrările ce se execută de personalul Organizaţiei Todt în zonele de 
la graniţă. 

7.  Organizaţia Todt ia obligaţia de a efectua lucrările în România în aşa fel ca 
la executarea acestor lucrări să se înfiinţeze o organizaţie română cu acelaşi scop şi 
organizare ca şi Organizaţia germană Todt, instruind atât conducătorii cât şi lucrătorii. 
Organizaţia Todt va instrui în acest scop personalul special român în diferite poziţii şi 
şantiere. Detaliile acestei instrucţii se vor stabili de Organizaţia Todt, de acord cu un 
oficiu român care se va destina ulterior. 
                                    

(ss) NEUBACHER                                                              Bucureşti la 15 iulie 1941 
(ss) ANTONESCU 
 

A.M.R., fond M.St.M., Secţia I Organizare – Mobilizare, dosar 2380, filele 10 – 12. 
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Cartierul General al Führer-ului                                                                             Berlin, 27 iulie 1941 

 
Excelenţă, 

 
 Daţi-mi voie să exprim la începutul acestei scrisori mulţumirea mea pentru 
scrisoarea Domniei voastre, din care am constatat nu numai concordanţa concepţiilor 
noastre comune ci, înainte de toate, hotărârea Domniei voastre de a duce până la ultima 
consecinţă, alături de Reich-ul german, acest război care, după părerea mea, hotărăşte 
soarta Europei pentru secole. Ştiu, domnule general Antonescu, că aceasta este în primul 
rând hotărârea Domniei voastre. Voinţa Domniei voastre, puterea de acţiune şi curajul 
Domniei voastre bărbătesc au determinat poporul Domniei voastre de a urma această cale, 
care – după cum sunt convins – va duce nu numai la mari succese, dar şi la o nouă 
înflorire a României. 
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