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ROMULUS  CORDESCU 
PRE{EDINTELE CLUBULUI ROTARY INTERNA}IONAL - ROMÅNIA: 

 

SCOPUL ACESTEI ORGANIZA}II ESTE DE 
A SERVI ATÅT SOCIETATEA CÅT {I PE CEI 

CARE SUNT |N NEVOIE 
 

Silvia Constantinescu: Stimate domn Romulus Cor-
descu, v` rog s` ave]i amabilitatea s` v` prezenta]i 
cititorilor mei. Cine s\nte]i domnule Cordescu? 
 
Romulus Cordescu: Sunt n`scut la Ia[i, la 12 Iulie 
1917. Clasele primare le-am f`cut aici. Deasemenea 
studiile liceale, la Liceul Internat. Dintre toate reu[i-
tele mele [col`rice[ti, cel mai valoros titlu, pentru 
mine, este de a fi absolvent [i bursier al acestui 
Liceu. Dup` terminarea liceului am venit la Bucu-
re[ti, unde, \n 1936, m-am \nscris la Facultatea de 
Drept. |n 1936 mi-am luat Licen]a \n Drept, iar \n 
1941, examenele de Doctorat Juridic.  
|n 1941 m-am prezentat la concursul de ocupare a 
unui post de Ata[at de Lega]iune, la Ministerul Regal 
al Afacerilor Str`ine. Nu am reu[it. |n 1943, m-am 
prezentat din nou, [i de data aceasta, am reu[it.  
Cåteva detalii despre aceasta: era \n Aprilie 1941. 
|mi luasem licen]a \n Drept cu un an \n urm`, iar \n 
prim`vara acelui am \mi luasem toate examenele de 
Doctorat Juridic (cu bil` ”Alb`”). R`zboiul \n Vest 
\ncepuse. Preocupat cu ce voi face cu mine, acum, cu 
studiile ”terminate”, citesc \n ”Universul” c` peste 
dou` s`pt`måni este concurs la Ministerul Regal al 
Afacerilor Str`ine, pentru ocuparea unor posturi de 
Ata[at de Lega]iune (primul grad din cariera 
diplomatic`). Nici odat` nu m` gåndisem s` fac 
aceast` ”meserie”. Pentru o serie de motive. Dar mi-
am zis, dat` fiind situa]ia mea \n acel moment, ”Ia s` 
\ncerc!” M-am interesat ce acte sunt necesare, care 
este programa analitic`, [i m-am prezentat la 
concurs. F`r` nici o preg`tire specific` unei astfel de 
\ntreceri. M-am prezentat numai cu (pu]ina mea) 
cultur` general`. Concursul a constat dintr-o prob` 
scris`, eliminatorie, care era compus` din dou` 
lucr`ri scrise, una \n limba romån` [i cealalt` \ntr-o 
limb` de mare circula]ie. Am trecut peste proba 
scris`. Din cca. 60 de candida]i am r`mas, pentru 
proba oral`, vreo 20. Cei r`ma[i \n curs` am \nceput 
s` st`m de vorb` \ntre noi. Astfel am aflat dela unul 
din candida]i, care a reu[it [i cu care, mai tårziu, am 
devenit prieten, c` el fusese la Haga, s` studieze, la 
fa]a locului, organizarea Cur]ii Interna]ionale de 
Justi]ie \n vederea acestui concurs. Cånd am aflat 
acest ”lucru”, eu, care [tiam cum sunt preg`tit pentru 
aceast` ”\ntrecere”, am vrut s` m` retrag din 
Concurs. Din spirit ”sportiv” (poate) \ns`, am r`mas.  
La darea rezultatului eu nu figuram printre cei 
declara]i reu[i]i. Era prima mea nereu[it` [colari-
ceasc`. Dup` dou` s`pt`måni m-am dus la Minister 
s`-mi retrag actele [i, bine \n]eles, hot`råt s` nu mai 
\ncerc alt` dat`. |n timp ce secretarul concursului \mi 
c`uta actele, a intrat \n birou un domn, foarte distins, 
pe care atunci l-am v`zut pentru prima oar`. A 
salutat pe toat` lumea [i m-a salutat [i pe mine. Apoi, 
foarte politicos, m-a \ntrebat ”ce caut acolo”. I-am 
r`spuns c` am dat concursul [i c`, nereu[ind, am 
venit s`-mi retrag actele. M-a \ntrebat ”cum m` 
cheam`”. I-am r`spuns. A stat un moment pe gånduri 
[i apoi mi-a cerut s`-l urmez. V` \nchipui]i uimirea 
mea, mai ales, repet, c` pe acest domn atunci \l 
vedeam pentru prima oar`.  
L-am urmat. Am intrat \ntr-un birou al`turat, mare [i 
cu o singur` mobil`. M-a rugat s` m` a[ez, [i nu  

 
 

 A[a cum o roat` din]at` angreneaz` prin din]ii ei o 
alt` roat` din]at`, tot a[a fiecare rotarian angreneaz` 
[i este, la råndul lui, angrenat de un alt rotarian, \n 

vederea realiz`rii binelui ob[tesc. 
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s-a a[ezat el mai \nainte de a m` a[eza eu. M-a 
\ntrebat cå]i ani am (aveam 24) [i ce planuri de viitor 
am. I-am r`spuns c` pentru un moment nu prea [tiu 
exact ce s` fac. Mi-a r`spuns c`, dac` vreau s` fac 
”diploma]ie”, este bine s` fiu, mai \ntåi, func]ionar 
administrativ. |n acest fel ”Ministerul” m` va cu-
noa[te [i el m` asigur` c` la viitorul concurs, odat` 
cunoscut, nu se va mai \nt\mpla ”accidentul” care s-a 
\ntåmplat acum. {i a ad`ugat \i citez cuvintele: ”Cei 
mai buni din Minister nu sunt cei care au reu[it din 
prima dat`” (mai tårziu aveam s` aflu dela prietenul 
meu Camil Demetrescu, c` el d`duse de trei ori 
concursul). Am fost de acord. Mi-a dat o hårtie, am 
scris o cerere, s-a dus el cu ea la Secretarul General, 
care atunci era Alexandru Cretzeanu, [i a venit cu 
cererea aprobat`. Am fost primit ca ”dactilograf 
diurnist” cu o diurn` de 6000 lei pe lun`. Care, 
atunci, era primul salariu al oric`rui ”titrat” care se 
angaja la Stat. A[a am intrat eu \n Ministerul de 
Externe. Mi-am \nceput ucenicia dela subsol, dela 
archiv`. Trecånd apoi, pe rånd, pe la toate Direc]iile 
Departamentului, mai pu]in Direc]ia Cifrului [i a 
Cabinetului. Aceasta din cauz` c` toate Direc]iile 
erau \ncadrate cu func]ionari administrativi, consulari 
[i diplomatici, cu excep]ia Direc]iei Cifrului [i a 
Cabinetului, care era \ncadrat` numai cu diploma]i. 
Din 1941, aceast` Direc]ie \l avea ca Director pe 
Grigore Niculescu-Buze[ti, cel care la 23 August 
1944 avea s` devin` Ministru. |n 1943 m-am prezen-
tat din nou la concurs, [i de data aceasta am reu[it. 
|ntre timp, Secretarul General fusese schimbat [i \n 
locul lui Alexandru Cretzianu, care plecase la Ankara 
(dup` ce \n prealabil \[i d`duse demisia de la 
Minister), era acum Dl. Gheorghe Davidescu, cel 
care fusese Ministru la Moscova [i primise ”ultima-
tumul” sovietic, [i care fusese [i \n comisia care 
interogase la concursul din 1941. Cu noul Secretar 
General eu, un simplu impiegat (acum) nu avusesem 

nici un fel de rela]ii de serviciu, [i nici nu aveam cum 
s` am. Dup` ce s-a dat oficial rezultatul concursului, 
tot Ministerul \l c`uta pe ”Dudu” (a[a \mi spuneau 
prietenii [i a[a eram deja pentru cei din Minister), pe 
care vrea s`-l vad` Dl. Secretar General. Din nou 
uimire (ca [i \n \ntålnirea din 1941).  
Cer scuze, dar \n graba scrisului am uitat s` v` spun 
c` acest om, pe care atunci \l vedeam pentru prima 
oar`, era Georges Duca, Directorul Personalului 
atunci, cu care am de-venit mai apoi prieten - cu 
toat` diferen]a dintre noi - [i care mi-a marcat toat` 
via]a. Datorit` lui ca instrument al soartei am devenit 
Diplomat. Dac` soarta nu mi-l scotea \n cale, eu nu 
m` mai prezentam la concurs [i tot ce mi s-a 
\ntåmplat de atunci [i pån` ast`zi nu [tiu dac` ar fi 
fost mai bine sau mai r`u decåt mi-a fost, dar ceea ce 
[tiu este c` totul ar fi fost ALTFEL. M` prezint la 
Secretarul General Ata[at de Lega]iune acum. 
|ntrevederea a fost foarte scurt`. S-a ridicat de la 
locul lui, mi-a \ntins måna [i mi-a spus: ”Domnule 
Cordescu, te felicit pentru reu[it`, sunt convins c` vei 
face o carier` str`lucit`, [i M~ BUCUR C~ DE DA-
TA ACEASTA NU S-A MAI |NTÅMPLAT ACCI-
DENTUL DE DATA TRECUT~”. Cu aceste cuvin-
te \ntrevederea a luat sfår[it. Dat fiind c` eu lucrasem 
deja la toate Direc]iile, dela numirea mea ca Ata[at 
de Lega]iune am lucrat NUMAI la Direc]ia Cifrului 
[i a Cabinetului, din 1943 pån` \n 1947, cånd TOT 
personalul Ministerului a fost dat afar` (epurat), dela 
Secretarul General pån` la ultimul om de serviciu, 
atåt din Central` cåt [i din exterior. Odat` intrat \n 
aceast` Direc]ie, cea mai important` atunci, am aflat 
[i care a fost ”accidentul de data trecut`”. Prezentån-
du-m`, a[a cum am ar`tat mai sus, numai cu ceea ce 
[tiam din citite [i din auzite, am intrat \n concuren]` 
cu un alt candidat (cu care mai tårziu am fost \n foar-
te bune rela]ii, el ne[tiind c` eu ”[tiu”), care era ne-
potul unui personagiu politic cunoscut, avea 30 de 
ani [i la alt concurs nu se mai putea prezenta, [i, mai 
ales, era cunoscut. Sunt cu totul de acord c`, \ntre doi 
candida]i, aproximativ la fel de preg`ti]i, \l preferi pe 
cel pe care \l cuno[ti. Oricum \ns`, atunci \n 1941, \n 
ceea ce m` prive[te, au fost ”divergen]e”. Lucrånd \n 
aceast` Direc]ie [i fiind, acum, ”cunoscut”, am fost 
cooptat \n grupul condus de Gr. Niculescu-Buze[ti, 
Victor R`dulescu-Pogoneanu [i Camil Demetrescu 
(pentru a-i numi nu-mai pe ace[tia), care c`uta, \n 
special pentru I. Maniu [i D. Br`tianu, leg`turi cu 
Alia]ii, activitate care a culminat cu ”23 August 
1944”. Dintre cei care, \n cadrul Ministerului Regal 
al Afacerilor Str`ine, au lucrat pentru trecerea din 
cåmpul Axei \n acela al Alia]ilor, nu mai sunt ast`zi 
\n via]` decåt doi sau trei. Printre ace[tia, [i eu. Iar 
dintre cei care au fost la Moscova cu ocazia semn`rii 
Armisti]iului, \n via]` sunt numai eu - \nc`. Pån` \n 
1947 am lucrat \n acest Departament, ca Ata[at de 
Lega]iune [i apoi ca Secretar de Lega]iune. |n No-
iembrie 1947, c\nd comuni[tii prin Ana Pauker au 
preluat [i acest Departament, au dat afar` (epurat) tot 
personalul Ministerului, dela Secretarul General pån` 
la ultimul om de serviciu, atåt din Central` cåt [i dela 
oficiile din str`in`tate. Ministerul Regal al Afacerilor 
Str`ine a fost ultimul obstacol \n fa]a comuni[tilor.  
Dup` noi, la o lun`, a c`zut [i Monarhia.             ! 6 


