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Rezumat: Articolul analizează câteva documente create de Administrația Germană 
de Etapă din Dobrogea, care a început să se organizeze începând cu octombrie 1916 
pe o suprafață de 7.700km², ce includea județul Constanța și o fâșie din sudul 
județului Tulcea. În lipsa surselor istorice distruse de război și ocupanți, izvoarele 
istorice rămase de la Administrația Germană sunt esențiale pentru cunoașterea 
situației dintr-o importantă zonă a regiunii dintre Dunăre și Marea Neagră. De 
maxim interes pentru informațiile pe care le conține este Memoriu al Administrației 
Germane de Etapă din Dobrogea întocmit la mijlocul lui aprilie 1917. Cunoașterea 
realităților demografice este posibilă din datele cuprinse în două statistici: Statistica 
locuitorilor din zona Administrației etapelor germane din Dobrogea după situația 
din 15 mai 1917 și Statistica locuitorilor din zona Administrației etapelor germane 
din Dobrogea după situația din 15 februarie 1918. Alt document, Referat asupra 
convorbirilor ce au avut loc între comandanții de etapă însărcinați cu exploatarea, 
ofițerii cu aprovizionarea și comandanții de regimente și batalioane, face referire 
la 16 teme. „Curierul Dobrogei” este periodicul Administrației germane apărut în 
limba germană, ulterior cu supliment în limba bulgară și turcă. Administrația 
germană a tipărit și Imagini din Dobrogea, un valoros volum colectiv la care și-au 
adus contribuția personalități ale științei germane.   
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Planul de campanie pregătit de Marele Stat Major în baza căruia România 

a intrat în război, în vara anului 1916, pentru îndeplinirea obiectivului major 
naţional, mai întâi împotriva Austro-Ungariei şi ulterior a coaliţiei Puterilor 
Centrale, a prevăzut, pe segmentul frontului din sudul Dobrogei, „defensiva 
strategică” împotriva reacţiei militare a Bulgariei, concomitent cu acoperirea 
debarcării şi fixării trupelor ruse şi sârbe la sud de linia Cernavodă-Constanţa. 
Ulterior din Dobrogea se preconiza „ofensiva limitată” până la linia Rusciuk – 
Şumla – Varna cu scopul de a fixa trupele Bulgariei, Germaniei, Turciei şi 
                                                    
 Studiul constituie varianta revăzută şi reîntregită a articolului Realităţi dobrogene dintre anii 
1916-1918 în izvoare istorice germane, în Germanii dobrogeni – istorie şi civilizaţie (coord. 
Valentin Ciorbea, Corina-Mihaela Apostoleanu, Olga Kaiter), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Constanţa, 2014, pp. 101-108. 
 Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă. 


