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Academia de Război a funcţionat până în iulie şi îşi va relua activitatea în 
octombrie. Are două serii de 60–70 de elevi, împărţiţi în câte trei săli de curs, iar pe lângă 
aceştia şi 15 ofiţeri de aviaţie. 

În continuare am precizat că toate forţele germane se vor subordona şefului 
Misiunii Militare. 

În legătură cu unităţile ce vor urma să fie amplasate în teritoriu, am rugat să mi se 
dea o primă informaţie despre spaţiul pe care-l vor ocupa. În caz de necesitate, voi da 
indicaţii pentru punerea în acord a efectivelor acestor unităţi cu posibilităţile de cazare. 

Generalul Antonescu, revenind la discuţii, a spus că va putea da un răspuns clar 
peste două sau trei săptămâni, după ce va fi stabilită în amănunt structura propriei armate. 
El a promis că până la 17 septembrie, înainte de prânz, va fi definitivată o propunere 
scrisă pe baza căreia voi avea prilejul să formulez întrebările de rigoare. 

 
General-locotenent von TIPPELSKIRCH 

    
BA – MA, RH 2/2954/ fişa 3. 
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                                                                                                                Bucureşti, 17 septembrie 1940 

 
Propunerile Guvernului român 

pentru trimiterea unei misiuni militare germane pe baza convorbirilor,  
care au avut loc la 15–17 septembrie între generalul Antonescu, 

Conducătorul Statului român şi generalul von Tippelskirch, din partea 
Comandamentului Suprem german 

 
 I. Generalul von Tippelskirch s-a prezentat la 15 septembrie din partea 
Comandamentului german, domnului general Antonescu, cu rugămintea de a i se preciza 
intenţiile Comandamentului român asupra Misiunii Militare Germane şi în special asupra 
unităţilor de instrucţie şi asupra ofiţerilor instructori necesari la şcoli şi centre de 
instrucţie. 
 II. După ce generalul von Tippelskirch a luat cunoştinţă de situaţia armatei 
române şi a făcut sugestiile sale, pe baza schimbului de vederi şi a conferinţelor de la 15 şi 
16 septembrie, Comandamentul român formulează propunerile de mai jos: 
 A. Scopul Misiunii Militare Germane este să colaboreze cu Comandamentul 
român la reorganizarea, dotarea şi instrucţia armatei române pe baza experienţei făcute de 
armata germană în campaniile din Polonia şi Franţa: 
 Pentru acest scop, Comandamentul german va trimite în România o misiune 
militară, cu specialiştii necesari, unităţile destinate a arăta întrebuinţarea tehnico-tactică a 
mijloacelor moderne în luptă (după cum se arată mai jos la capitolul B). 
 Guvernul român doreşte ca, după terminarea instrucţiei, armamentul modern al 
acestor unităţi să rămână armatei române. În care caz acest armament va fi plătit de 
România. Dacă se convine asupra acestui lucru, atunci predarea armamentului modern 
către armata română se va face de îndată ce ofiţerii şi trupa românească vor fi terminat 
instruirea. Odată cu aceasta, personalul civil devine disponibil. 
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 Timpul necesar pentru instruirea ofiţerilor şi a trupei române ca şi întrebuinţarea 
unităţilor germane în caz de atac străin asupra României, se vor stabili printr-o înţelegere 
specială. 
 B. Compunere şi funcţionare: 
 1. Misiunea militară va funcţiona în legătură cu Marele Stat Major român şi va 
dispune de ofiţerii specialişti necesari. 
 2. Trupele care vor constitui şi unităţi de instrucţie la centrele de instrucţie sunt 
următoarele: 
 a) Aviaţia de luptă: 6–8 escadrile bombardament, 10–12 escadrile vânătoare, 6 
escadrile asalt, dotate complet cu material similar acelui deja primit din Germania în 
ultimul timp şi cu muniţie; 
 b) Apărarea antiaeriană: 24 baterii de 75–88 mm, 20 baterii de 37–40 mm, 30 
baterii mitraliere de 13–20 mm, 6 baterii proiectoare, toate complet dotate şi cu muniţia 
necesară. 
 Aceste unităţi reprezintă jumătate din efectivul necesar pentru a apăra regiunea 
petrolieră şi principalele centre pe comunicaţiile între România şi Germania. În plus, va 
trebui asigurată apărarea bazelor aeriene ocupate de aviaţia de mai sus. 
 c) Mari unităţi motorizate şi mecanizate: o divizie motomecanizată 
(Panzerdivision) complet dotată. 

C. Centrele de instrucţie: 
Unităţile de instrucţie necesare centrelor de instrucţie vor fi luate din unităţile 

arătate la capitolul B şi se vor completa cu unităţile speciale, care ar mai fi necesare. 
1. Aviaţie, (instruirea personalului) 
a) Avioane militare: vânătoare, 2 escadrile cu rezervele lor, bombardament, 2 

escadrile cu rezervele lor, informaţii, o escadrilă cu rezerva ei. 
b) Avioane şcoală faza a 2-a (transformare): 80 avioane Arado 96, 70 avioane 

Arado 96 B, 30 FokeWulf, tipul de trecere pentru material modern. 
c) Materialul şi personalul instructor necesar formării a 500 paraşutişti. De 

asemenea, echipamentul şi armamentul pentru formarea unui batalion de paraşutişti. 
d) Materialul demonstrativ şi instrucţie practică la pământ şi anume organizarea 

a: trei săli instrucţie bombardament, trei săli instrucţie vânătoare, trei săli instrucţie 
informaţie asalt. 

2. A.C.A.: două baterii 75–88 mm, trei baterii 37–40 mm, o baterie mitraliere 
grele 20 mm. 

3. Centrul de Instrucţie Motomecanizat. 
Unităţi detaşate din divizia cuirasată: un batalion care luptă (mijlocii şi grele), un 

batalion purtat, un grup recunoaştere, un batalion motociclişti (sau o companie), o baterie 
motorizată, o companie pionieri-pontonieri, o companie transmisiuni, ateliere mobile de 
întreţinere şi reparaţii (Matra Werke). 

4. Centrele de instrucţie ale armelor (infanterie, cavalerie, artilerie, geniu) cu 
unităţile şi mijloacele arătate în anexa nr. 1*. 

În plus, ofiţerii necesari pentru stabilirea planului de învăţământ şi organizarea 
cursurilor. 

D. Întreţinerea, cazarea şi sosirea unităţilor. Începerea funcţionării 
centrelor de instrucţie: 

                                                           
* Anexele nu se publică. 
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1. Întreţinerea misiunii militare şi a unităţilor va fi în sarcina statului român şi va 
fi stabilită de comun acord între guverne. 

2. Staţionarea în spaţiul Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Bucureşti – Buzău – Ploieşti –   
Braşov. 

3. Pentru toate detaliile în legătură cu sosirea şi instalarea unităţilor şi 
funcţionarea centrelor, un delegat al comandamentului german va veni la Bucureşti pentru 
a stabili cele necesare cu Marele Stat Major român. 

4. Între timp Marele Stat Major român va face pregătirile intelectuale şi materiale 
necesare, în aşa fel ca sosirea unităţilor să poată începe în următoarele condiţii: 

a) După circa 3 săptămâni să înceapă sosirea unităţilor de instrucţie arătate la 
capitolul C; 

b) În acelaşi timp să se instaleze mijloacele de apărare antiaeriană (artilerie şi 
aviaţie) necesare siguranţei aeriene arătate la capitolul B; 

c) Ulterior să fie aduse restul unităţilor arătate la capitolul B. 
5. Pentru a ne apropia în cel mai scurt timp doctrina de luptă a armatei germane 

şi învăţămintele trase din ultimul război (Polonia, Franţa) se vor lua în paralel următoarele 
măsuri: un număr de 3–4 ofiţeri de stat major din armata germană vor fi detaşaţi pe lângă 
Şcoala Superioară de Război, în scopul de a colabora cu profesorii şcolii pentru difuzarea 
principiilor şi procedeelor de luptă ale armatei germane şi funcţionarea statelor majore la 
armata terestră şi cea aeriană; un număr de ofiţeri români tineri, vor fi trimişi la stagii în 
centrele de instrucţie, cursurile speciale şi unităţile armatei germane, pentru: 

a) A fi pregătiţi şi desăvârşiţi în spiritul de doctrină şi instrucţie a armatei 
germane. 

b) A realiza încrederea şi legătura sufletească între cele două armate. 
E. Colaborarea în caz de război: 
Colaborarea în caz de război se va stabili din timp, direct între cele două ţări. 
F. Se anexează: 
a) Tabele cu lipsurile armamentului şi materialelor de război trimise de Germania 

României în 1939–1940, cu rugămintea de a se lua măsuri de completare. 
b) Tabele cu armamentul şi materialele de război necesare pentru dotarea armatei  

române reorganizată cu mijloace moderne de luptă, rugând să ni se precizeze posibilităţile 
şi condiţiile de livrare. 

 
Conducătorul Statului român, 
Preşedintele Consiliului de Miniştri, 
General ANTONESCU 

 
A.M.R., fond M.St.M., Secţia a 7-a Legături cu Armatele Aliate, dosar 21, filele 2 – 7. 
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