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Rezumat: Cercetând bibliografia română și străină existentă, referitoare 

la circumstanțele în care forțe combatante din Armata României vor ajunge să 

desfășoare acțiuni de luptă, alături de trupe ale Wehrmachtului, pentru apărarea 

Crimeii și apoi evacuarea trupelor din Peninsulă, în cel de - al Doilea Război 

Mondial, autorii scot în evidență unele aspecte ale desfășurării operațiilor 

acestora, mai puțin cunoscute și care au suscitat, uneori abordări diferite și chiar 

tendențioase.  

În analiza efectuată sunt arătate demersurile, Mareșalului Ion Antonescu 

și ale Șefului Marelui Stat Major al Armatei române, general Ilie Șteflea, pentru al 

determina pe Hitler să ordone evacuarea trupelor marilor unități din Armat 

română, aflate în Crimeea, precum și modul cum s-au executat acestea. 

Cuvinte cheie: Crimeea obiectiv strategic în Marea Neagră, război de 

coaliție; decizii politico-militare; ofensiva sovietică; apărarea forțelor germano-

române; evacuarea trupelor. 
 

Abstract: Following research of the existing Romanian and foreign 

bibliography regarding the circumstances in which combat forces from the 

Romanian Army will end up carrying out combat actions, together with Wehrmacht 

troops, for the defense of Crimea and then the evacuation of troops from the 

Peninsula, in the Second World War, the authors highlight some aspects of the 

conduct of their operations, that are less known and which have given rise to 

sometimes different and even biased approaches. 

The analysis shows the steps taken by Marshal Ion Antonescu and the 

Chief of the General Staff of the Romanian Army, General Ilie Șteflea, to prompt 

Hitler to order the evacuation of troops from major units of the Romanian Army in 

Crimea, as well as the manner in which they were executed. 
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