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EDITORIAL

TREPTE SPRE NOI ÎMPLINIRI
Iată că ne aflăm aproape de miezul anului 2018,
ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI. Un
timp al acţiunii, în care este tot mai necesar ca alături
de verbele ,,a fi” şi ,,a avea” să-l punem şi pe cel ,,a face”.
O cerinţă care ne îndeamnă ca fiecare zi a acestui an
să o transformăm, pentru fiecare dintre noi, într-un
îndemn la muncă stăruitoare, la unitate şi perseverenţă,
ca premise ale înălţării noastre culturale, spirituale şi
acţionale.
Promovând principiile unităţii, disciplinei şi muncii
în folosul Asociaţiei noastre, dar şi în folosul Cetăţii
şi de ce nu, al Patriei, cărora să le dăm preţuirea
noastră necondiţionată, nu facem altceva decât să
dăm gir devizei noastre ,,PATRIE, ONOARE,
DEMNITATE’’, deviză care ne mobilizează să urcăm
cu încredere şi speranţă treptele devenirii noastre, dar
şi să ne punem mereu întrebarea ce am făcut azi pentru
mine şi mai ales ce am făcut pentru cei din jurul nostru.
Numai în felul acesta vom deveni mai hotărâţi în tot
ceea ce întreprindem.
Nu au trecut decât şase luni de la cea de a 8-a
Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. şi ne putem
mândri cu un bilanţ consistent al acţiunilor noastre.
În primul rând am aşezat pe noi baze relaţiile
A.N.C.M.R.R. cu alte structuri asociative ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere provenite din activitate
în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, dar şi cu
structurile din Sistemul de Apărare, Ordine Publică
şi Securitate Naţională. Aşa se face că a fost gândit
FORUMUL STRUCTURILOR
ASOCIATIVE
DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE,
ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIO
NALĂ care, prin activitatea sa va contribui la creşterea
eficacităţii acţiunilor şi demersurilor întreprinse în varii
domenii, mai ales în cel al protecţiei sociale.
La recenta Şedinţă a Consiliului Director,
principalul punct de pe ordinea de zi a fost cel privind
îmbunătăţirea Statutului A.N.C.M.R.R. pe care îl vom
finaliza, dacă timpul ne va permite, în cursul acestui
an. Este o acţiune pe care am inclus-o, dată fiind

importanţa acesteia pentru activitatea viitoare a
Asociaţiei, printre activităţile dedicate primului
Centenar al Marii Uniri.
Nu putem trece cu vederea activităţile specifice
dedicate acestei mari sărbători a poporului român, care
a reuşit să trăiască în 1918 ora sa astrală. Se împlinea
vrerea majorităţii românilor care au dorit unirea
Transilvaniei cu România, exprimându-şi ferm acest
deziderat la nivelul exigenţelor democratice de atunci,
iar conducătorii proveniţi din popor s-au ghidat după
aspiraţiile poporului, care la rândul său şi-a urmat
conducătorii.
Să nu uităm însă marile sacrificii făcute de poporul
român pentru realizarea, cu 100 de ani în urmă, a
României Mari.
Sunt
gânduri
împărtăşite
de
membrii
A.N.C.M.R.R., pentru care iubirea de ŢARĂ şi
NEAM este crezul lor permanent, crez sub care
şi-au servit ca militari PATRIA SUB TRICOLOR şi
continuă s-o servească. De aceea, nu putem fi de acord
cu cei care încearcă să nege aceste realităţi, inventând
fel de fel de scenarii tendenţioase.
Şi pentru redacţia revistei ,,Rezerva Oştirii
Române” au fost şi sunt preocupări serioase care vizează
modalităţile prin care să participe la sărbătorirea
Centenarului Marii Uniri. Una dintre măsurile luate
a fost şi aceea de a aduce în prim plan ,,poveşti despre
unire”, precum şi acţiunile întreprinse de filiale pe
această temă.
Suntem convinşi că vom şti să ne implicăm cu
dragoste şi simţ de răspundere în activităţile naţionalpatriotice, culturale şi de altă natură care vor avea loc
pe parcursul acestui an pe teritoriul României, pe care
o vrem mai frumoasă şi mai prosperă, gândindu-ne
şi la faptul că cei plecaţi pe alte meleaguri – ceea ce
situează România ca a doua ţară de migraţie din lume –
se vor întoarce la vetrele lor şi vor pune şi ei umărul la
înălţarea României care, la sfârşitul acestui an va face
primii paşi către un nou Centenar. (G.C.)

v
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1918 - 2018
CENTENARUL MARII UNIRI

În spaţiul românesc ideea de unitate este mult mai
veche, în comparaţie cu celelalte entităţi naţionale ale
Europei. Această idee se naşte odată cu dezintegrarea
Daciei lui Burebista, capătă contur sub Decebal, victimă
a Imperiului Otoman şi continuă în perioada invaziei
popoarelor migratoare. După secole, problematica
unităţii se regăseşte în micile cnezate şi voivodate, iar mai
târziu în cele trei principate: Moldova, Ţara Românească
şi Transilvania.
După ce a traversat secole, sentimentul unionist
capătă consistenţă pentru prima dată în istoria noastră
prin unirea sâvârşită de Mihai Vodă Viteazul, între anii
1599-1601. Deşi de scurtă durată, această înfăptuire
va avea un puternic ecou în conştiinţa românilor şi va
deveni un deziderat pentru românism.
După 258 de ani de la fapta Viteazului, acest spirit
se va regăsi în actul Unirii Principatelor Române –
Moldova şi Ţara Românească, act de mare curaj, asumat

de generaţia paşoptistă, sub domnia lui Alexandru Ioan
Cuza.
După 59 de ani de la acest eveniment, în anul
1918 România se întregeşte, în urma unirii Basarabiei,
Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului cu Ţara.
La 100 de ani de la Marea Unire din 1918, al cărei
Centenar îl sărbătorim, Colegiul de redacţie al revistei
,,Rezerva Oştirii Române“ aduce în prim-plan marile
momente care ilustrează faptul că miracolul conştiinţei
unităţii de neam, limbă, credinţă şi obiceiuri a triumfat
şi că la temelia României întregite stau momente al căror
ecou stăruie şi va stărui mereu în conştiinţa celor care
gândesc şi simt româneşte.
În cele ce urmează pubicăm doar o parte dintre
materialele care dau glas manifestării sentimentului de
unitate, iar altele vor fi publicate în numărul următor al
revistei noastre.

1100 DE ANI DE EXCLUDERE
A ROMÂNILOR DE LA DECIZIA
POLITICĂ A ŢĂRII LOR SE ÎNCHEIE
LA ALBA IULIA ÎN 1918
Doctor în istorie VASILE LECHINŢAN
Unsprezece secole la rând poporul român din
Transilvania a fost exclus de la decizia politică a ţării
sale, prin alianţe străine şi legi nedrepte, dar şi prin
fărădelegi adesea pline de cruzime pentru acest popor.
Totul se decidea politic, fără reprezentanţi ai celei mai
numeroase populaţii, care de fapt dădea caracterul
majoritar etnic al acestei ţări.
În anul 900, ducele sau voievodul român din
Transilvania, pe nume Gelu, este înfrânt de triburile
ungare şi ţara este dominată apoi de căpeteniile acestor
triburi, care i-au condus pe ostaşi, în secolul X, la peste
30 de incursiuni de jaf înspre vest, până în Asturia
(Spania) şi Sicilia, terorizând o întreagă Europă.
În anul 1000 se formează regatul ungar sub regele
Ştefan cel Sfânt, care înlătură pe căpeteniile de triburi

de la puterea lor discreţionară şi-i creştinează pe
unguri, aducând la curtea sa numeroşi baroni şi clerici
germani, pentru a organiza politic şi religios ţara,
Ungaria devenind un regat apostolic, sub autoritatea
papei de la Roma (o perioadă cu sediul la Avignon,
în secolul al XIV-lea). Astfel, românii erau din start
doar toleraţi, fiind consideraţi schismatici, pentru că
erau ortodocşi şi astfel nu erau cooptaţi, ca români,
la conducerea politicii interne şi externe a regatului
ungar, regat care ocupase şi Transilvania. Românii
nu au, în Evul Mediu timpuriu, nici privilegii pentru
întreaga lor comunitate, precum secuii şi saşii, şi nici
o reprezentare a lor în conducerea regatului ungar,
respectiv la conducerea voievodatului, mai târziu
principatului Transilvaniei, cum aveau secuii, un comite
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al secuilor şi saşii, un comite al saşilor, puşi sub directa
subordonare a regelui. Chiar şi cumanii, aşezaţi în
centrul Ungariei, aveau la curte un jude al cumanilor.
Românii, cel mai numeros popor din Transilvania,
apar relativ târziu în documentele de epocă, tocmai din
cauza acestui păienjeniş de documente care reflectă
organizarea şi administrarea mai ales a instituţiilor
ecleziastice, ale bisericii romane apostolice, care intră
treptat în conflict cu păgânii, ereticii şi schismaticii.
Mănăstirile, episcopiile şi arhiepiscopiile bisericii
oficiale erau cei mai mari latifundiari ai regatului, iar
papa îşi trimitea slujbaşii săi la strângerea dijmelor în
regatele apostolice: Franţa, Anglia, Spania, Ungaria
ş.a. În niciun document din această perioadă românii
nu figurează colonizaţi sau oaspeţi (hospites), precum
figurează secuii, saşii, ungurii, cavalerii teutoni ş.a.
Mai mult chiar, românii apar în calitate de victime
ale colonizărilor sau daniilor regale, smulgându-li-se
proprietăţi pentru a fi date noilor veniţi. (A se vedea în
acest sens cartea, cu un titlu foarte inspirat: Din mâinile
valahilor schismatici, apărută sub semnătura acad. Ioan
Aurel Pop).
Excluderea românilor de la decizia politică a
ţării lor continuă secol după secol. În anul 1291, la
Dieta Transilaniei sunt chemaţi nobilii, secuii, saşii şi
românii. S-ar părea, la prima vedere, că documentul
este o atestare a faptului că românii erau încă/deja
parte a puterii în epocă, dar după cazul discutat în acest
for nobiliar - şi anume dreptul de proprietate al unui
nobil pe nume Ugrinus asupra unei moşii din zona
Făgăraşului, zonă numită atunci şi terra blachorum
(ţara românilor) -, deducem că nenobilii chemaţi la
Dietă (secuii, saşii şi românii) erau chemaţi doar în
calitate de martori şi nu de decidenţi. Nicio participare
a românilor, ca stare distinctă, cu putere de decizie
politică, nu este pomenită de documente privind istoria
Dietei Transilvaniei. Nu intră în calcul aşa-numita
Dietă românească a Transilvaniei de la Sibiu, din
1863-1864, deoarece toate deciziile luate atunci au fost
anulate prin Dieta din 1865, iar participarea românilor
în Parlamentul ungar după 1867 este nereprezentativă,
după numărul populaţiei româneşti din Transilvania,
datorită celebrei legi electorale ungare, anume croite
pentru a-i împiedeca pe români să acceadă democratic
la decizia politică a statului. Peste 90 la sută din
alegătorii români au fost excluşi de la dreptul de vot
prin această lege - o spun chiar memorandiştii la 1892.
Acesta era statutul unui numeros popor care trăia
paşnic în văile cele însorite, în câmpiile cu grâne
aurii, pe dealurile cu pajişti şi vii şi în munţii cei
aspri ai Transilvaniei, în cele unsprezece secole de
asuprire, dar şi de statornicie şi de neclintită păstrare
a identităţii naţionale româneşti, de croire a unei
civilizaţii şi identităţi proprii inconfundabile. Cum

au fost asupriţi românii? Nobilii au avut dreptul
paloşului, de a executa pe şerb la liberul său arbitru.
Numeroase spânzurători sunt atestate în satele din
Transilvania, tot în Evul Mediu. În veacul al XV-lea
are loc acel celebru pact numit Unio Trium Nationum,
făcut de nobilimea maghiară, de patriciatul săsesc şi
de fruntaşii secuilor împotriva românilor, la 1437. Un
anume jurist Stephanus Werböczy întocmeşte, după
răscoala lui Gheorghe Doja (Dozsa), în secolul al
XVI-lea, celebrul cod juridic civil şi penal al regatului
Ungariei, cunoscut sub denumirea de Tripartitum,
prin care românii sunt excluşi complet - de astă dată
de jure - de la viaţa politică a Transilvaniei.
O lumină s-a ivit meteoric la începutul secolului
al XVII-lea pentru românii transilvăneni: apariţia
lui Mihai Viteazul la cârma Transilvaniei, dar
marele domn unificator menţine cele trei stări de la
conducerea Dietei şi din marile oraşe, inclusiv Clujul,
şi nu mai are timp pentru a schimba din temelii ordinea
medievală stabilită în principat, deşi s-a gândit – dacă
ar fi să-i dăm crezare cronicarului István Szamosközy
(Zamosius) - să lichideze pe toţi nobilii maghiari
transilvăneni. La mijlocul aceluiaşi secol XVII se
tipăresc codurile de legi Approbatae Constitutiones,
în 1653, unde în titlul al VIII-lea se statuează explicit
că „neamul valahilor nu a fost socotit în această ţară, nici
între stări, şi nici între religii...”. Şerbia pentru români ia
forme din ce în ce mai crunte. Un document din 1630,
din Arhivele Clujene, spune, de exemplu, că nobilul
Kekedi Zsigmond l-a legat de roata carului pe iobagul
Toma Cocora din Valea Largă (comitatul Turda, azi
jud. Mureş) şi atât de tare l-a bătut încât bietul ţăran
avea corpul „negru ca pământul” şi din această cauză a
şi murit.
La sfârşitul secolului al XVII-lea, Imperiul Austriac
preia stăpânirea Transilvaniei şi - printr-o diplomă -,
împăratul Leopold menţine stările medievale ale
principatului şi românii sunt, în continuare, excluşi
de la decizia politică a ţării lor, acum sub patronajul
imperiului habsburgic. Această stare este zguduită
pentru o clipă, la 1784, de Horia şi de răsculaţii lui,
priviţi cu simpatie de o Europă uimită, care justifica
lupta lor şi adora Libertatea. Această luptă pentru
libertate se întâmpla înaintea Revoluţiei Franceze de
la 1789. Şi Horia şi oamenii lui cer ca „nobilime să nu
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mai fie”. A curs atunci mult sânge
pentru Libertate, şi românii nu au
uitat aceste jertfe. Tot în secolul al
XVIII-lea, românii mai încearcă
o dată dobândirea dreptului de a
accede la decizia politică a ţării
lor, de astă dată paşnic, petiţional,
la 1791, prin cunoscutul Supplex
Libellus Valachorum Transsilvaniae,
înaintat împăratului Leopold al IIlea de liderii intelectuali ai naţiunii
române din Transilvania: Samuil
Micu, Petru Maior, Gheorghe
Şincai, Ioan Piuariu-Molnar, Iosif
Meheşi, Ioan Budai Deleanu,
Ioan Para etc., în numele întregii
naţiunii române (Clerus, Nobilitas,
Civicusque Status Universae Nationis in Transilvania
Valachicae). Apar, aşadar, liderii, intelectualii valoroşi ai
naţiunii române, care nu mai sunt dispuşi să tolereze o
stare politică stabilită de secolele întunecate. Ei cer ca
românii să intre ca naţiune de drept în viaţa politică a
ţării lor, iar „numirile odioase şi pline de ocară: toleraţi,
admişi, nesocotiţi între stări, (...) întipărite fără drept
şi fără lege (pe fruntea naţiunii române), acum să fie cu
totul îndepărtate, revocate şi desfiinţate“ iar „la alegerea
slujbaşilor şi deputaţilor în Dietă ... să se procedeze în
chip just, în număr proporţional cu această naţiune“ (D.
Prodan). Revendicările erau clare.
A fost însă nevoie, nu de alte petiţii, ci de Revoluţia
Română de la 1848-1849, de ridicarea românilor pentru
Libertate, pentru că revoluţia ungară avea planuri şi mai
diabolice prin ramura ei reacţionară: să dea drepturi

sociale românilor cu condiţia ca ei
să renunţe la etnia lor. Mai mult
chiar, a reînălţat pentru acest scop
numeroase spânzurători, întocmai
ca în Transilvania medievală, spre
uimirea poporului român şi a lumii
civilizate. Au fost numeroase jertfe
din partea românilor (inclusiv
numeroşi bătrâni, femei, copii
nevinovaţi) pentru a opri acest
plan diabolic. Mai mult, din
cauza acestui terorism maghiar
(sintagmă des folosită în epocă de
români şi de maghiari) au căzut
şi jertfe nevinovate şi din partea
maghiarilor, pentru că moţii au
aplicat, în câteva localităţi, din
păcate, legea talionului, deoarece atrocităţile gardiştilor
maghiari/secui au fost insuportabil de monstruoase.
Bariţiu a condamnat aplicarea de către români a legii
talionului, dar a avertizat că nu trebuie să înfrunţi un
leu crezând că-i adormit. La adunările de la Blaj s-a
strigat, într-adevăr, „Vrem să ne unim cu Ţara!”. Unii
cred că aceasta e o afirmaţie lansată propagandistic de
istoriografia comunistă, dar sunt în Arhive documente
clare în acest sens, în limba maghiară, redactate de
oficiali comitatenşi maghiari, în epocă. Poporul român
era conştient de această clară - şi unică din punct de
vedere al justeţii istorice - direcţie de viitor a ţării lor:
Unirea cu Ţara.
În această direcţie a acţionat, în fruntea maselor,
luptătorul legendar Avram Iancu, apărătorul drep
turilor legitime ale românilor din Transilvania.
Adunarea de la Blaj, din 3/15 mai 1848
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Născut în KE
din comuna româ
nească Corbu (azi
în jud. Harghita),
se comunica foru
lui superior de la
Cluj că: «De când
ne-am
înfiinţat
noi, nici un cântec
românesc nu se
mai aude pe uliţă”.
Românii mai în
cearcă o mişcare
petiţionară
prin
Memorandul
de la 1892 (la un secol după Supplex). Ei
au spus clar că uniunea Transilvaniei cu Ungaria s-a
făcut prin „desconsiderarea făţişă a tuturor drepturilor
poporului român ca element care compune în absolută
majoritate vechea Transilvanie”, iar maghiarii erau
„seduşi şi preocupaţi de idealuri nerealizabile” şi „legile
făcute [de ei] dau drept unei minorităţi gălăgioase
să asuprească majoritatea”, româ
nii pierzându-şi
„încrederea faţă de regimul maghiar şi faţă
de parlamentarismul acestuia”. Din nou eşuează calea
petiţionarismului paşnic. Eşuaeză şi tratativele românomaghiare de la sfârşitul Primului Război Mondial, când
marele om politic Iuliu Maniu a rostit hotărât, pentru
totdeauna, celebra sentinţă, la încheierea tratativelor, în
noiembrie 1918: „Despărţire definitivă”.
Ce au moştenit românii de la aceste secole
întunecate ale Evului Mediu atât de longeviv în
Transilvania, durând până la 1848-1849 şi prelungit în
alte forme până la Marea Unire? În primul rând şi „la
vedere”, au moştenit sărăcia şi înapoierea economică,
lipsa accesului la civilizaţie urbană, la tehnologii, la
ştiinţă, la beneficiile medicinii, la prosperitate. Această
situaţie a frânt destine şi talente, secol după secol. Au
moştenit apoi - poate cea mai cumplită moştenire –
privarea de opere culturale care puteau fi create de
poporul cel exclus de la drepturi politice şi naţionale,
de la şcoli şi din oraşe, opere care ar fi putut sta în
rând cu cele ale popoarelor civilizate ale Apusului, dacă
nu ar fi fost înăbuşite atâtea talente. Avem astfel drept
moştenire cruntă opacitatea privirii în urmă la fiinţa
noastră naţională din aceste secole transilvane: nu ne
putem cunoaşte strămoşii, atât genealogic (decât cam
până la mijlocul secolului al XIX-lea, astfel că suntem
privaţi de dreptul elementar al omului la trecutul său),
cât şi viaţa lor concret-istorică, aşa cum alte popoare
au şansa de a vedea în trecutul lor, de exemplu englezii
prin Geoffrey Chaucer (c. 1343-1400), Thomas More
(1478-1535), William Shakespeare (c. 1564-1616),
Henry Fielding (1707-1754), francezii prin François

Villon (1431–1463), Rabelais (cca 1494 - 1553),
Molière (1622 –1673), Racine (1639 –1699), Corneille
(1606- 1684), Perrault (1628—1703), italienii prin
Dante (1265-1321), Petrarca (1304 - 1374), Boccaccio
(1313 - 1375), Tasso (1544–1595), Goldoni (1707
–1793), spaniolii prin Cervantes (1547 - 1616), Lope
de Vega (1562 - 1635), Calderón de la Barca (1600
- 1681), germanii prin Goethe (1749–1832), Schiller
(1759 - 1805), Olanda prin Peter Bruegel cel Bătrân
(cca. 1525 - 1569) ş.a.
O altă moştenire a secolelor întunecate este privarea
de instituţii de educaţie mari, care creează civilizaţie
şi desăvârşesc personalităţi. În Transilvania domnea
întunericul, în ţări occidentale au apărut universităţi
încă din secolul al XI-lea: Universitatea din Bologna
în 1088, Universitatea Oxford în 1096-1167 (care
a dat până în prezent 26 de prim-miniştri ai Marii
Britanii, zeci de laureaţi ai premiului Nobel şi zeci de
şefi de state ale diferitor ţări), Universitatea din Paris Sorbona din 1160-1250, Universitatea Cambridge din
Marea Britanie din 1209, Universitatea din Salamanca,
Spania, din 1218, Universitatea din Padova, Italia, din
1222. Universitatea din Napoli din 1224, Universitatea
din Valladolid din 1241, Universitatea din Coimbra,
Portugalia, din 1290 etc. În timpul secolelor noastre
întunecate au apărut în statele civilizate şi mari
academii: Academie Francaise în 1635, Royal Society
din Anglia în 1660 etc . În Transilvania, însă, domnea
huzurul nobilimii. Un umanist maghiar transilvănean,
János Apáczai Csere (1625 - 1659), cu şcoli în Apus, a
dezavuat complet purtarea iresponsabilă din punct de
vedere moral şi intelectual a nobililor maghiari, care
nu se preocupau nici măcar pentru progresul limbii lor
maghiare, nemaivorbind de interesul pentru accederea
iobagilor lor la educaţie şi cultură.
Şi astfel vine momentul de graţie 1 Decembrie
1918, când părea că „a răsărit, nu un soare, ci toţi sorii
secolelor trecute”. S-a revărsat spre Alba Iulia „cel mai
curat suflet al unui popor”, pentru a-şi clădi, de astă dată
cu propria-i voinţă, statutul unei vieţi democratice şi
libere, pentru a „jura credinţă civilizaţiei umane” şi
pentru a înlătura orice privilegiu şi exclusivism etnic
în cârmuirea politică a ţării lor. „Drapelul” de la Lugoj
scria: „Am înviat! Suntem şi vom fi! De aci înainte este
depus prezentul şi viitorul nostru în mâinile noastre”. O
voinţă de nestăvilit a hotărât ştergerea pentru vecie a
„veacurilor de avânt zdrobit şi de speranţe împiedecate”
(N. Iorga). Uriaşul clocot sufletesc al celor prezenţi la
Alba Iulia şi al celor rămaşi acasă voia să răscumpere
„veacuri întregi de suferinţe”.
Spre Alba Iulia se îndreptau din toate colţurile
Transilvaniei, cea umilită de atâtea secole nedrepte,
coloane de români îmbrăcaţi în cele mai frumoase
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straie pe care femeile românce le-au croit cu suflet şi
artă din generaţie în generaţie. Era „la Alba Iulia-n
cetate” o mare de oameni, ţărani îmbrăcaţi în straie de
sărbătoare, după portul din fiecare zonă etnografică,
coborând de la Iza şi Apaşele de peste Tisa, până la
Timiş şi Cerna, din Apusenii lui Iancu, din Crişana,
din ţinutul Năsăudului, din Ţara Oltului (Ţara
Făgăraşului) şi Braşov, de pe Mureş şi Târnave, din
Orăştie, din ţinuturile someşene, din Satu-Mare, Arad,
Zarand, Beiuş, Haţeg, Lugoj, Caransebeş, Ţara Bârsei,
din Mărginimea Sibiului, din ţinutul Pădurenilor, din
cel al Huniazilor, din Trei Scaune, Odorhei şi Ciuc,
din Câmpia Ardealului, din zona Clujului şi a Turzii,
din Valea Gurghiului şi a Beicii, din Ţara Silvaniei, din
ţinutul Bistriţei etc.
Atunci a fost văzut acolo ,,cel mai frumos tablou din
istoria unui neam de ţărani”. O mare de drapele tricolore,
pancarte indicând locurile de origine, mulţimea
aşezată în rânduri nesfârşite în bună rânduială,
cântecele naţionale ,,Deşteaptă-te Române”, ,,Pe-al
nostru steag e scris Unire” şi ,,La arme” - iată tabloul
unei veritabile fresce naţionale. Drumul spre Cetate
era străjuit de moţii din Apusenii lui Avram Iancu,
înarmaţi şi îmbrăcaţi în straie albe, ca nişte columne.
Trist este faptul că au rămas cu visul neîmplinit o serie
de delegaţii participante la Alba-Iulia, cum sunt cele
din Bătania, judeţul Cenad, din Giula şi Chitihaz,
judeţul Bichiş – localităţi rămase în Ungaria; apoi
Apaşele şi Slatina de peste Tisa - azi în Ucraina; Vârşeţ

(cu unsprezece delegaţi la Alba-Iulia), Voievodinţ,
Deliblata şi Biserica Albă - rămase în Serbia.
Toţi martorii oculari au fost uimiţi de maturitatea
şi demnitatea politică şi naţională a făuritorilor actului
Marii Uniri, a mulţimii prezente la Alba Iulia, de
faptul că românii „sunt un popor vrednic de mari acte
istorice”. Vasile Goldiş spunea că „Niciun neam nu a
dovedit maturitatea atât de perfectă şi iubirea de neam
pe care a dovedit-o la 1918 poporul român”. Secretul
miracolului românesc de atunci trebuie căutat, totuşi,
în pleiada de mari intelectuali, impresionantă ca
număr şi ţinută morală şi politică, pe care i-au avut şi
în care au crezut românii atunci, de la modelatori de
suflete (Octavian Goga, Iuliu Hossu, Miron Cristea,
Ioan Lupaş, Ion Agârbiceanu ş.a), la oameni politici
(Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod, Gheorghe
Pop de Băseşti – „badea George”, Vasile Lucaciu
– „Leul de la Şişeşti”, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio
Pop, Aurel Lazăr, Aurel Vlad, Teodor Mihali, Ghiţă
Pop, Simion Mândrescu, George Moroianu,Victor
Deleu, Silviu Dragomir, Vasile Stoica, Amos Frâncu,
Emil Haţieganu ş.a.). Poetul Al. Vlahuţă scria atât
de frumos că „îndărătul strălucitei biruinţi pe care o
sărbătorim au stat legiunile de mucenici, toată oastea
nevăzută a trecutului nostru”.
Conştiinţa naţională ajunsese la apogeu. Zicea
Octavian Goga în anii cei grei de la sfârşitul secolului
al XIX-lea că: ,,Pe boltă, sus, e mai aprins,/ La noi,
bătrânul soare,/ De când pe plaiurile noastre/ Nu pentru
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noi răsare.../”. Trebuia, deci, ca bătrânul soare să răsară
şi pentru noi, nu numai pentru opresorii de veacuri ai
poporului român. Toate naţiunile puternice ale Europei
şi-au realizat unitatea naţională, mai devreme sau
mai târziu. Marea Unire s-a făcut pentru ca naţiunea
română să fie mai puternică, să aibă o identitate,
să nu piară fără nume şi rost şi poporul să nu sufere
crunta opresiune etnică şi socială. Prin Marea Unire
s-a urmărit crearea unui scut de demnitate şi libertate
naţională a poporului român în cadrul unei graniţe
fireşti; s-a urmărit eliberarea din sclavia de veacuri,
pentru a se putea dezvolta şi a nu mai fi înăbuşite
atâtea talente. Vrednicia uriaşei generaţii a Marii Uniri
este dovedită şi de marile instituţii create apoi, cu
care s-ar putea mândri oricare naţiune civilizată. Este
vorba de universităţile de rang internaţional de la Cluj,
Cernăuţi şi Chişinău; de primul Institut Speologic
din lume, creat de Emil Racoviţă la Cluj; de Muzeul
Limbii Române de la Cluj; de teatre şi opere naţionale
de primă mărime, înfiinţate în capitalele provinciilor
alipite la Patria Mamă; de academii de înalte studii
agronomice, de academii comerciale, de Şcoala de
Arte Frumoase de la Cluj, de numeroase alte institute
de cercetare. Au înflorit o literatură şi o artă plastică
demne de marile creaţii ale umanităţii. De asemenea,
au fost construite mari catedrale ortodoxe în centrele
oraşelor, inclusiv la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,
la Târgu Mureş, Cluj etc.

Făuritorii Marii Uniri au atras atenţia că noi,
românii, nu trebuie ,,să devenim din asupriţi asupritori”.
Din start se vede că generaţia 1 Decembrie 1918 credea
într-un stat unitar românesc care acordă ceva cuiva, pe
teritoriul naţional, şi nu într-un stat destrămat, care
asistă cum unii îşi acordă singuri - aşa cum înţeleg
extremiştii - ,,drepturi” şi ,,libertăţi”, pentru a purifica
anumite zone de români. Declaraţia de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918 prevede clar o ,,deplină libertate
naţională pentru toate popoarele conlocuitoare”. Dar
vedem apoi că această deplinătate este prevăzută în
cadrul României, nu în autonomii teritoriale pe criterii
etnice. Iuliu Maniu spunea la Alba Iulia, în 1920: ,,Să
dăm posibilitatea tuturor neamurilor cari locuiesc cu noi
dimpreună ca şi ele să se dezvolte, să se simtă libere, să
se simtă acasă la noi”. Aşadar, se preciza clar o locuire
,,cu noi dimpreună” a acestor neamuri, pe un teritoriu
naţional al României, ,,la noi”, nicidecum ,,la ele”,
adică în teritorii ale României purificate de români.
Românii transilvăneni aveau la momentul 1918
un lung exerciţiu de civilizaţie în vatra lor de locuire,
exerciţiu care include răbdare, speranţă, construcţie şi
nu violenţă. La Alba Iulia, în zi destul de geroasă de
început de decembrie 1918, românii au realizat paşnic
cel mai însemnat act al exerciţiului lor de civilizaţie
milenar: eliberarea de secolele nedrepte şi făurirea
unităţii naţionale pentru a putea participa liberi la
decizia politică, atât de importantă pentru croirea
propriului destin.
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CONCEPŢIA STRATEGICĂ
A LUI MIHAI VITEAZUL PRIVIND
UNIFICAREA STATALĂ ROMÂNEASCĂ
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Moment culminant în istoria ţărilor române la imperială îşi ataşase politic şi militar, prin mijloacele
sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui al XVII- vremii, toate cele trei ţări române.
lea, unirea înfăptuită de Mihai Viteazul se impune a
O concepţie strategică similară a fost afirmată şi
fi examinată în multilateralitatea
de cancelarul Republicii Polone,
sa, examinare în cadrul căreia
hatmanul Jan Zamoyski şi
aspectele strategice şi de artă
de partida sa. Spre deosebire
militară ocupă un loc distinct.
de imperiali, transpunerea în
La sfârşitul secolului al XVI-lea
practică a subordonării blocului
timpurile condottierilor şi ale
ţărilor române Poloniei urma
conquistatorilor fuseseră depăşite:
să se efectueze printr-un acord
se anunţa epoca monarhiilor
cu Poarta facilitat, practic, de
absolute, conduse de raţiunea
înfrângerea acesteia pe linia
de stat, evoluând într-un sistem
Dunării de către Mihai Viteazul
internaţional de relaţii dominate
(1595-1598). Toamna anului
de capital.
1600 şi primăvara celui următor
Sub raportul statutului juridic
au adus scurtul succes al concepţiei
internaţional secolul al XVI-lea
illustrate de cancelarul polon.
marchează în datele lui esenţiale
Înfăptuirea unirii de către
identificarea poziţiei celor trei
principele român în 1600-1599
ţări româneşti. Tendinţele sece-
s-a făcut pe temeiul legăturii
sio
niste ale voievodatului Tran
declarate cu Sfântul Imperiu
„Mihai Viteazul“,
sil
vaniei, vizibile după moartea
gravură contemporană de Sadeler, 1601
romano-german şi al misiunii
regelui Matei Corvin (1490),
istorice de cruciadă antiotomană
succesele politico-militare ale sultanului Soliman
a ţărilor române unificate. Era, într-un sens, răspunsul
Magnificul (1520-1566), într-o conjunctură euro
peană favorabilă, s-au conjugat pentru a egaliza politico-militar românesc la strategia globală otomană,
situaţia celor trei ţări române: principate autonome, pe care însuşi Mihai Viteazul o explica solului polon
sub suzeranitatea, de tip special, a imperiului Otoman. Lubienscki în iulie 1595: ,,Acesta este gândul turcilor: să
Identitatea poziţiei, lumea comună pe care o formau treacă Dunărea, pentru care au toate gata, să ia cât mai
cele trei principate româneşti în raport cu poarta şi cu repede oraşul Bucureşti, capitala Ţării Româneşti, să-l
restul Europei, era către 1600 o realitate politică de înconjoare cu ziduri şi valuri, să se înarmeze cu puşti şi să
aşeze acolo pe un paşă al lor. După ce vor face la fel şi la Iaşi,
peste o jumătate de secol.
Pentru strategia otomană blocul celor trei ţări scaunul Moldovei, ca şi aici – şi pentru aceasta au adus pe
române constituia o constantă, ca şi cooperarea militară toţi meşteşugarii care sunt cu dânşii, cu toate uneltele – au
de gănd să se îndrepte împotriva Transilvaniei”. Cu alte
cu Hanatul tătăresc al Crimeii sau alianţa cu Franţa.
Aceeaşi înţelegere a poziţiei strategice comune, de priorităţi şi sub alte forme, acelaşi era sensul strategiei
bloc, a ţărilor române o avea şi Curtea Habsburgică; o globale a cancelarului Zamoyscki.
Concepţia strategică a principelui român şi a
experimentase chiar în timpul ocupaţiei imperiale în
Transilvania din 1550-1556. Anul 1594 reprezentase consilierilor săi, pentru refacerea blocului ţărilor
apogeul efortului imperial habsburgic de desprindere române nu putea fi decât unitară. Doar o privire
a celor trei principate române din sistemul otoman. superficială, discontinuă, asupra desfăşurării eveni
Măgulind şi inspirând prin iezuitul Alfonso Carillo mentelor a putut să creeze imaginea unei succesiuni
mândria principelui Sigismund Báthory, altoită pe de campanii preventive izolate, care ar fi dus rând pe
reminiscenţele vechilor pretenţii ungare de suzeranitate rând, la ,,dobândirea” Transilvaniei, apoi a Moldovei,
asupra Moldovei şi Ţării Româneşti, diplomaţia în virtutea unei logici militare inexorabile. În bună
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bătălia hotărâtoare de la Şelimbăr, bătălie în care
Mihai Viteazul repurtează o victorie decisivă asupra
cardinalului Andrei Báthory (18/28 octombrie
1599), Transilvania s-a supus lui Mihai Viteazul. Nu
poate fi vorba de o campanie militară în principatul
intracarpatic, după 28 octombrie 1599 comandanţii
cetăţilor au recunoscut, fără luptă, pe noul principe al
ţării. Acesta a intrat triumfal, cu un alai impresionant,
în Alba Iulia, la 1 noiembrie 1599, primind cheile
cetăţii din mâna episcopului Napragy.

Hartă. Campania din Transilvania.

logică ar fi urmat Podolia, Ungaria superioară etc.
Faptele reale dezmint însă acest sistem interpretativ.
Nu trecuseră nici două luni de la intrarea solemnă a
lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (1 noiembrie 1599),
când oastea princiară intra în dispozitivul de forţare
a pasurilor Carpaţilor Orientali şi declanşa campania
împotriva lui Ieremia-Vodă Movilă şi a forţelor sale
din Moldova (21 decembrie 1599).
Planul militar concret de refacere a unităţii în
lupta antiotomană a ţărilor române a fost conceput
de Mihai Viteazul şi cei mai apropiaţi colaboratori ai
săi în toamna anului 1598 şi în prima jumătate a celui
următor. În cursul înfăptuirii sale au fost preconizate
măsuri de pază a frontierelor Transilvaniei şi Moldovei
către Polonia, precum şi o eventuală demonstraţie
militară în Silezia, solicitată imperialilor.
Realizarea obiectivului strategic urmărit s-a făcut
prin anihilarea forţelor nepregătite, strânse în pripă,
ale principalilor inamici – Andrei Báthory şi Ieremia
Movilă. Odată eliminată rezistenţa duşmană, prin

Forțe conduse de Mihai Viteazul
Forțe conduse de Andrei Bathory

Hartă. Campania din Moldova.

După ce întreprinde o serie de prefaceri de ordin
politico-organizatoric şi financiar, Mihai Viteazul se
îndreaptă cu oastea sa către Moldova. În campania din
Moldova Mihai Viteazul înfrânge, în prima decadă a
lunii mai, oştile lui Ieremia Movilă şi cele poloneze la
Bacău, după care are loc o rapidă urmărire a trupelor lui
Ieremia-Vodă Movilă, de la Trotuş la Hotin, urmărire
în care nu se relevă rezistenţe locale. Caracterul special
al campaniei este dovedit şi de faptul că dincolo de
Prut, Mihai Viteazul nici nu a mai socotit necesar să

Forțe conduse de Mihai Viteazul
Forțe conduse de Andrei Bathory

Bătălia de la Şelimbăr, 28 octombrie 1599

Forțe conduse de Mihai Viteazul
Forțe conduse de Andrei Bathory
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folosească infanteria, lăsată la Iaşi, continuând urmă
rirea rămăşiţelor oştirii lui Ieremia-voievod doar cu
cavaleria. Acesta ,,şi-a căutat mântuirea prin fugă,
împreună cu Sigismund Báthory trecând apa Nistrului”,
după cum mărturisea însuşi Mihai Viteazul într-o
scrisoare adresată comisarilor imperiali la 20 mai 1600.
Într-un Hrisov emis la Iaşi, la 28 mai 1600, Mihai
Viteazul se intitula ,,Io Mihai voievod, din mila lui
Dumnezeu domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi
al Moldovei”.
Succesul rapid al campaniei din Transilvania şi
Moldova nu se poate explica doar prin incontestabilele
virtuţi de strateg şi tactician ale principelui Ţării
Româneşti. Un rol însemnat în spectaculoasa prăbuşire
a regimurilor principilor Báthory şi Ieremia Movilă l-a
avut subminarea lor internă prin acţiunea conştientă
a lui Mihai Viteazul. Câştigarea a numeroşi partizani
în Moldova, între secuii şi saşii din Transilvania,
informarea perfectă asupra situaţiei inamicului şi
atenţia deosebită acordată planurilor de campanie, au
contribuit esenţial la succesul campaniilor sale.
Dincolo de strategia de bloc antiotoman a
Principatelor Române, gândirea politico-militară a lui
Mihai Viteazul prezintă trăsături specifice definitorii.
Ele rezultă mai cu seamă din obiectivul politic urmărit,
şi strategia folosită pentru atingerea acestuia. În pofida
numeroaselor divagaţii istoriografice datorate unei
abordări necritice a surselor, scopul final al acţiunii
lui Mihai Viteazul era unificarea celor trei principate
româneşti într-un singur stat şi instituirea unei
monarhii ereditare.
La sfârşitul lui mai 1600, prin înfrângerea forţelor
militare inamice din Transilvania şi Moldova, bazele
procesului de unificare fuseseră puse şi astfel Mihai
îşi îndeplineşte visul - ,,Şi hotarul Ardealului,
pohta ce am pohtit, Moldova, Ţara Românească”.
Potrivit temperamentului, concepţiei sale politice şi
a consilierilor săi cei mai apropiaţi, regimul instaurat
urma să fie o monarhie mixtă în care rolul stărilor
trebuia să fie echilibrat de puternica autoritate a
suveranului.

Însemnarea autografă a lui Mihai Viteazul, 1600:
„ŞI HOTARUL ARDEALULUI, POHTA CE-AM POHTIT,
MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ“.

Sigiliul lui Mihai Viteazul cuprinzând simbolurile stemelor celor
trei ţări române unite la 1600: vulturul Ţării Româneşti, capul
de bour al Moldovei, doi lei afrontaţi ai Transilvaniei,
iar de o parte şi de alta Mihai şi fiul său, Nicolae Pătraşcu.

Pe plan extern, Mihai Viteazul a negociat
recunoaşterea internaţională de către împăratul de la
Pilsen a monarhiei române unificate prin fapta sa. Prin
Tratatul de Închinare şi Credinţă încheiat de Mihai
Viteazul şi Rudolf al II-lea, împărat al Germaniei şi
rege al Poloniei şi Ungariei, se prevedea ca în schimbul
recunoaşterii suveranităţii sale în calitatea de rege al
Ungariei, acesta făgăduieşte lui Mihai Viteazul ajutor,
ocrotire şi domnie ereditară în linie bărbătească.
Marele principat creat prin eliminarea manu militari a
influenţei şi intervenţiei potrivnice a Porţii otomane
şi a Republicii Polone ar fi evoluat într-o alianţă
permanentă cu Sfântul imperiu romano-german,
singura putere interesată în zonă care păruse să accepte
în 1594-1595, sub Sigismund Báthory, o formulă de
confederare.
Proiectele de domeniu strategic anunţate şi parţial
realizate în perioada octombrie 1599-iulie 1600
de Mihai Viteazul relevă dezvoltarea organică şi
dimensiunile planului său politic. Faţă de Poartă, acest
plan viza recuperarea tuturor teritoriilor principatelor
anexate de otomani. Înstrucţiunile lui Mihai Viteazul
din 1600 pentru tratativele cu împăraţii afirmă textual
acest lucru: ,,pohtim pentru ţinuturile ce au fost mai
dinainte vreme de moşie şi de ţinutul hotarelor acestor
două ţări, de Ţara Ardealului şi de Ţara Românească ce
le-au fost luat de turci de sunt subt mâna lor, când va da
Dumnezeu, cu ajutorul sfinţiei lui şi cu norocul cinstitului
împărat, să le dobândim de la mâna păgânilor, ele să fie
iar de moşie şi să se ţie de hotarele acestor două ţări, cum
au fost de veac”.
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La trei zile după instalarea sa în scaunul domniei
din Iaşi, marele voievod român a expediat pe Baba
Novac în fruntea corpului său de oaste spre Nistru şi
Dunăre pentru a supune pe aceia care nu recunoşteau
încă noua stăpânire. Cu deosebita sa intuiţie istorică
Nicolae Iorga socotea (în 1935) că astfel ,,Mihai
restabileşte vechile hotare moldoveneşti închizând în ele
teritoriul răpit de turci, ţinuturile Tighina, Cetatea Albă,
Chilia şi Ismail”. Interpretare întărită şi confirmată
în 1940, odată cu publicarea rapoartelor diplomatice
spaniole.
Aflat încă la Iaşi, principele unificator comunică
apropiaţilor săi intenţia de a elibera cu prioritate de
sub stăpânirea otomană Banatul Timişoarei. Revenit
în Transilvania, Mihai Viteazul a chemat oştirea în
tabăra de la Sebeşul-Săsesc. Organizarea taberei nu s-a
făcut în legătură cu răscoala nobilimii transilvane de
etnie maghiară, care nu se declanşase încă, ci în vederea
campaniei antiotomane din Banat. În acelaşi timp (iulie
1600), la încheierea pertractărilor sale cu imperialii începute după intrarea în Alba Iulia - „Mihai Viteazul
,,pe cele cinci comitate din Ungaria, precum Bihorul,
Solnocul de afară, Crasna şi Maramureşul, le cere înapoi
la Ardeal: asemenea Oradea-Mare, Hustul şi cele ce se
ţin de dânsele”. Aşa cum remarca Gheorghe Brătianu,
revendicarea se întemeia pe tratatul de la Speier,
dar coincidenţa frontierelor propuse de principe cu

„Mihai Viteazul“, pictură de Valentin Tănase.

limitele apusene etno-lingvistice ale poporului român
este tulburătoare.
S-a voit a se face scurta dăinuire a statului unificat
de Mihai Viteazul, dovadă peremptorie a inexistenţei
conştiinţe naţionale româneşti la sfârşitul secolului
al XVI-lea şi mai apoi. Cauzele prăbuşirii operei
principelui român sunt, evident, altele. Conjunctura
internaţională, factorul militar extern, au avut o
importanţă decisivă. Intrată de mai mult timp în
tratative cu Poarta, pentru pace, Curtea Imperială
Habsburgică şi îndeosebi comandamentul militar din
Ungaria superioară, au conceput planul de a ieşi din
război, obţinând măcar anexarea Transilvaniei.
Răscoala nobilimii transilvane de etnie maghiară,
cu un pronunţat caracter naţional şi confesional a
oferit generalului comandant al Ungariei superioare,
Giorgio Basta, prilejul aşteptat al deciziei. Astfel s-a
produs intervenţia militară imperială în Transilvania,
menită să elimine din ţară forţele lui Mihai Viteazul
şi totodată să împiedice pe răsculaţi să se pronunţe
împotriva habsburgilor, în favoarea lui Sigismund
Bathory, a polonilor şi a turcilor.
Elementul neprevăzut în planul politic al lui Mihai
Viteazul, conjugat cu atacul polon asupra Moldovei şi
intervenţia imperială în Transilvania, a dat principala
lovitură edificiului statal unificat românesc.
,,Domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată
Ţara Moldovei”, Mihai Viteazul avea să fie asasinat
pe câmpul de luptă la Câmpia Turzii, la 9/19 august
1601, după o concertată intervenţie armată polonootomano-habsburgică.
Faptele viteazului au continuat să impulsioneze
acţiunea politică românească în tot cursul secolelor
următoare. Astfel, domni ca Radu şi Constantin
Şerban, Mihnea al III-lea Radu, Gheorghe Ştefan,
Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu,
au încercat să-i refacă opera.
Ilustrative sunt pentru această operă cuvintele
domnului Moldovei, Gheorghe Ştefan, programatice
pentru anii 1657-1662, când cele trei Ţări Române
luptau confederate pentru înlăturarea suveranităţii
otomane: ,,Mai bine să ne mănânce câinii pământului
nostru decât pe alte meleaguri străine să izidim”. Sau cele
ale cărturarului Miron Costin, în condiţiile pustiirii
ţării sale de invaziile polone şi otomane: ,,Să nu dăm
locul că pământul acesta e frământat cu sângele moşilor şi
strămoşilor noştri”.
Ilustrative sunt mai târziu ideile care s-au conturat
în secolele XVIII şi XIX privind unirea, ţinând mai ales
seamă de greşelile trecutului. Printre ideile vehiculate
era cea a unirii pe etape, pentru a nu fi înfruntate
simultan cele trei imperii vecine, direct interesate
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Am invocat gândul şi fapta lui Mihai Viteazul
pentru că, aşa cum sublinia marele istoric Nicolae
Iorga ,,niciun român n-a mai putut găndi UNIREA
fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul lui sau securea
ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de o curată şi
desăvârşită poezie tragică” .
Într-adevăr, jertfa sa nu a fost un bun risipit
fără folos, ci un îndemn, un strigăt de luptă, preluat
din generaţie în generaţie, care s-a împlinit în 1918
printr-o uriaşă manifestare de voinţă a unui popor care
pecetluia actul de reunire a românilor în hotarele unei
ţări de luptă, de dor şi de lacrimi.
Aşa dar, atunci când vorbim despre Centenarul
Marii Uniri să evocăm şi numele lui Mihai Viteazul,
care s-a sprijinit pe conştiinţa originii ilustre a românilor
şi pe sentimentul unităţii lor de neam şi a întrupat,
fie şi pentru o clipă, sub conducerea sa, cele trei pro
vincii – Ţara Românească, Transilvania şi Moldova –
într-un singur stat.

Alba Iulia. Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul,
opera sculptorului Oscar Han.

(habsburgic, ţarist şi otoman). Mai târziu s-a dovedit
temeinicia acestor idei care, cu adaptările specifice, au
prins încet încet viaţă.
Revenind la Mihai Viteazul şi mai ales la unirea
înfăptuită de acesta, subliniem că aceasta a fost una
din puţinele clipe de fericire ale neamului românesc
dintre milenara sa istorie, dar atât de mare încât a
răscumpărat veacuri lungi de durere. Această unire
şi cele care i-au urmat a fost o pretenţie a istoriei
fiindcă neamul românesc, de la zămislirea sa pe aceste
meleaguri, pe care nu le-a părăsit niciodată şi a rămas
până astăzi unul etnic, posedând pământul Daciei,
între aceleaşi margini geografice. Îmbucăţirea lui sub
diferite dominaţii străine a fost o nedreptate a istoriei,
pe care însăşi istoria, viaţa au înlăturat-o într-o bună
măsură.

Troiţă ridicată pe locul în care a fost omorât Mihai Viteazul.

v
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1878 – 2018

140 DE ANI DE LA RESTABILIREA AUTORITĂŢII
STATULUI ROMÂN ASUPRA DOBROGEI –
STRĂVECHI PĂMÂNT ROMÂNESC
General locotenent (r) CONSTANTIN ZECA
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
În 2018 se împlinesc 140 de ani de la revenirea
la România a Dobrogei, străvechi pământ românesc
dintre Dunăre şi Mare, aflat o lungă perioadă de timp
în stăpânire otomană. Acest moment poate fi socotit
ca fiind ,,a doua etapă fundamentală a procesului de
desăvârşire a unităţii de stat a românilor”.
Pentru că istoria frământată a Dobrogei milenare
se cunoaşte prea puţin, vom însera pe scurt pe lângă
momentul propriu zis al revenirii la România a acestei
provincii şi principalele date istorice cu privire la
această parte de ţară.
Dobrogea - pământ geto-dacic milenar, a fost
romanizat timp de peste şase veacuri. Vestigiile
arheologice descoperite pe aceste meleaguri, în peşterile
,,La izvor” şi ,,La Adam” şi în punctele Saligny,
Mamaia sat şi Ovidiu, datează încă din paleoliticul
mijlociu (100.000-40.000 î.Hr.). Microlitele desco
perite erau folosite de Homo Sapiens fossilis.
Paleoliticul superior (cca.40.000-10.000 î.Hr.) este
prezent pe teritoriul dobrogean prin descoperirile de
la Seimenii Mari, Gura Dobrogei, Mangalia, Peştera
şi Satu Nou.
Descoperirile arheologice au scos la lumină urme
din mezolitic şi neolitic – unelte din piatră şlefuită,
arme, podoabe, reprezentări artistice ale culturii
Hamangia, mileniul 4-2 î.Hr. – doua statuete din
lut ,,Gânditorul” şi ,,Femeia şezând”, descoperite
la Cernavodă în anul 1956. Aceste statuete sunt
capodopere de valoare mondială ale artei antropomorfe
neolitice din România.
Secolul al VII-lea î.Hr. este marcat de începutul
colonizărilor greceşti pe ţărmul Marii Negre – Histria
(657 î.Hr.), Tomis şi Callatis (ambele sec. al VI-lea
î.Hr.), pe locul unor mai vechi aşezări autohtone.
Aşezărilor stabile de origine grecească de pe litoralul
maritim li se adaugă aşezămintele autohtonilor de
la Dunăre. Primele ştiri scrise despre triburile getice
din sudul Dobrogei aparţin învăţatului grec Hecateu
(sec. al VI-lea î.Hr.). Istoricul Herodot ne-a lăsat o
însemnare despre campania regelui persan Darius în
Dobrogea în anul 514 î.Hr.

În anul 300 î.Hr. regele geto-dac Dromihetes lupta
cu Lisimach învingându-l. În anul 292 î.Hr. Lisimach
este din nou înfrânt şi Dromihetes reintră în stăpânirea
cetăţilor de pe malul dobrogean al Dunării: Capidava
şi Genucla.
În secolele III-I î.Hr. se remarcă puternice căpetenii
locale cărora cetatea Histria le plătea tribut. În timpul
lui Burebista (62-44 î.Hr.) Dobrogea (Dacia Pontica),
cu cele trei cetăţi greceşti Tomis, Histria şi Callatis,
cunoaşte o mare înflorire.
Expansiunea romană spre nord este oprită la
Dunăre, dar în Dobrogea romanii pătrund în anul
29-28 î.Hr. Această provincie primeşte numele de
Scythia, în anul 86 d.Hr., în timpul împăratului roman
Diocleţian. Permanentizarea prezenţei romane la
Tomis este marcată de exilul poetului Ovidius Naso
pe aceste meleaguri, unde realizează lucrări valoroase:
Metomorphoses, Tristia şi Ex Ponto. Armata romană
cuceritoare deschide calea unei importante perioade de
colonizare romană. Romanii şi geto-dacii se amestecă
într-un proces îndelungat de romanizare – urmele
arheologice marchează acest proces, monumentul
Tropaeum Traian de la Adamclisi considerat pe bună
dreptate ,,actul de naştere al poporului român” (după
cum consemna istoricul Grigore Tocilescu).
În şapte secole de stăpânire romană în Dobrogea de
sud au apărut numeroase aşezări întinse şi puternice.
Alături de fostele cetăţi greceşti de pe ţărmul mării:
Histria, Tomis şi Callatis, apar noi aşezări puternice:
Axiopolos, vechi centre getice dezvoltate de romani –
Sucidava, Scidava, Capidava, Carsium, Troesmis ş.a.
Vestigiile antice descoperite în Dobrogea, împreună
cu numeroasele şi variatele dovezi aflate în toate
provinciile româneşti exprimă indiscutabil, prin timp,
procesul romanizării ca bază a etnogenezei poporului
nostru. Aceştia au întemeiat, alături de aşezările getodacice existente, o serie de castre şi aşezări civile
romane, printre care Axiopolis (Cernavodă), Ulmetum
(Pantelimon), Altina (Oltina) ş.a. De importanţă
majoră pentru aceste meleaguri îl constituie procesul
de creştinare a populaţiei autohtone, care a început în
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a doua jumătate a secolului I d. Hr., când în Dobrogea
a început să predice Sfântul Apostol Andrei – unul
dintre cei 12 apostoli, fratele Sfântului Petru.
În secolele IV-VII şi după marile migraţii ale
popoarelor, creştinismul pe aceste meleaguri s-a
manifestat printr-o viaţă bisericească cu lăcaşuri de
rugăciune, episcopi, preoţi, călugări şi credincioşi. Din
sec. IX-X datează complexul de 6 bisericuţe şi cavouri
săpate în stancă, descoperite în Dealul Tibişirul din
Basarabi.
Stăpânirea şi influenţa Romei asupra Dobrogei
durează până în sec. III d. Hr. când pătrund goţii, apoi
hunii, slavii ş.a. Mai târziu în Dobrogea, în anul 602,
dominaţia romană este înlăturată şi odată cu aceasta
se pune capăt sclavagismului.
Perioada dintre sec. VII şi X este reprezentativă
pentru trecerea la feudalism pe teritoriul Dobrogei.
Între sec. X şi XII Dobrogea se află sub influenţa
bizantină.
Încă din evul mediu, între 1320-1322, Dobrogea
este menţionată documentar cu numele de ,,Ţara
Covarnei”, ca formaţiune politică independentă
(probabil că exista anterior), recunoscută de Bizanţ. În
1346 era condusă de Balica. Acesta participă la războiul
civil din Imperiul bizantin (1341-1347). După moartea
lui Balica, în 1348 în fruntea statului dobrogean a
venit Dobrotici, care se distinsese încă din 1346 în
conflictul dintre Ioan al V-lea Paleologu şi Ioan al VIlea Cantacuzino. Dobrotici este recunoscut ca strateg,
dar supus Bizanţului, de către Ioan Cantacuzino,
împotriva căruia luptase. În 1366 despotul Dobrogei
îl prinde pe împăratul I. Cantacuzino şi-l închide la
Varna. O încercare de eliberare a cruciaţilor conduşi
de Amedeo de Savoia eşuează. Împăratul este eliberat
în schimbul recunoaşterii independenţei politice
a Dobrogei. Dobrotici are bune relaţii cu Nicolae
Alexandru Basarab domnitorul Ţării Româneşti,
(1342-1366), care stăpânea şi nordul Dobrogei, şi cu
urmaşul acestuia Vladislav Vlaicu (1364-1377).
Afirmarea pe plan politic în Balcani a lui Dobrotici
este consecinţa fărâmiţării forţelor feudale bizantine,
bulgăreşti şi sârbeşti, care nu pot face front comun
contra otomanilor, deveniţi tot mai ameninţători. Este,
în acelaşi timp, urmarea directă a ascensiunii economice
a Dobrogei, a afirmării centrelor economice de la
Chilia, Licostomo, Vicina, sau, mai departe pe Dunăre,
a Brăilei, Piua Pietrei, Hârşovei ş.a., care atrăgeau
negustori din toate părţile. Independenţa Dobrogei
e însă foarte serios ameninţată de otomani. Urmaşul
lui Dobrotici, Ivanco (1386-1388), este ucis de turci
în 1388. Succesele otomanilor (între altele şi cucerirea
Silistrei) sunt anulate de intervenţia lui Mircea cel
Bătrân, domnitorul Ţării Româneşti (1386-1418), care
îndepărtează pericolul otoman prin forţa armatei sale şi

Mircea cel Bătrân

uneşte într-o singură ţară Dobrogea cu Ţara Românească.
În 1390 şi 1393 Mircea cel Bătrân respinge încercările
otomanilor de cucerire a Dobrogei iar in 1396 fortifică
cetăţile de la Isaccea şi Enisala în nordul Dobrogei şi
de la Caliacra în sud.
Dezvoltarea Dobrogei în secolul al XIX-lea ar fi fost
mai mare fără războaiele care din nou i-au însângerat
întinderea. În timpul războiului ruso-turc din 18281829 toată partea de nord a Dobrogei a fost ocupată
de trupele ruseşti. 18.000 de turci, 200 de tunuri
moderne, întreaga flotilă dunăreană a otomanilor au
căzut în mâinile ruşilor. Cu acest prilej 65 de sate au
fost rase de pe suprafaţa pământului. După 10 ani de
la război Babadagul nu avea decât 500 de case, Isaccea
150, iar Constanţa abia 68. Provincia era departe de a
se fi refăcut, când, în 1853 a izbucnit războiul Crimeii.
Dobrogea a fost iarăşi una dintre principalele zone de
operaţiuni, înainte de transferarea lor în Crimeea.
Tratatul de la Paris din 1856 a avut o importanţă
enormă pentru toate provinciile româneşti, inclusiv
pentru Dobrogea. Amestecul direct şi de atâtea ori
brutal al Rusiei în această zonă a fost pentru moment
îndepărtat. Legăturile Dobrogei cu Principatele s-au
extins şi întărit; instituirea protecţiei colective a celor
şapte mari puteri a fost urmată de deschiderea unor
consulate ale puterilor creştine a căror prezenţă a venit
în sprijinul populaţiei nemusulmane; în 1856 s-a creat
Comisia Europeană a Dunării care a contribuit la
înviorarea economiei Dobrogei, la creşterea importanţei
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politice a acestei regiuni, unde au început să fie atrase
capitalurile occidentale. În sfârşit, Congresul de pace
de la Paris, făcând din problema ţărilor române o
chestiune de importanţă europeană, a înlesnit cadrul
internaţional favorabil unirii lor. După ce în 1859
s-au unit Moldova şi Ţara Românească, în condiţiile
create de războiul ruso-româno-turc din 1877-1878,
s-a putut uni şi Dobrogea. Victoriile ruso-române de
pe câmpurile de luptă din Bulgaria au reclamat această
unire, pe care tratatul de pace de la San Ştefano din
3 martie 1878 şi apoi Congresul de la Berlin dintre
13 iunie-13 iulie 1878 au consfinţit-o. Din păcate,
această unire, din cauza Rusiei, a apărut ca un schimb
de teritorii româneşti.
Articolul 46 al Tratatului de la Berlin preciza:
,,Insulele formate de Delta Dunării, precum şi insula
Şerpilor, sandgiacul Tulcei, coprinzând districtele Chilia,
Sulina, Mahmudie, Isaccea, Tulcea, Babadag, Hârşova,
Kiustenge, Medgidie, se vor uni cu România. Principatul
mai primeşce apoi ţinutul coprins, la sudul Dobrogei, de
uo linie care începe de la Silistra şi se termină la sud de
Mangalia, pe Marea Négră. Linia graniţelor se va fixa
de comisiunea europénă instituită pentru delimitarea
Bulgariei”. Astfel, după o lungă stăpânire otomană
străvechiul pământ românesc dintre Dunăre şi Mare
revenea la România.
După cum se poate observa tratatul nu preciza
cărei părţi, române sau bulgare, urma să-i revină
Silistra, cetate fortificată în apropierea Dunării, de o
mare importanţă strategică pentru ambele ţări, prin
poziţia sa faţă de fluviu. Faptul va provoca tensiuni
în raporturile ruso-române şi bulgaro-române. Vreme
de câteva luni, la sfârşitul anului 1878 şi începutul
lui 1879, chestiunea apartenenţei Silistrei, dar mai
ales a înălţimii Arab Tabia, situată la mică distanţă de

Dobrogea, după unirea din 1878.

aceasta şi care domina bătrânul fluviu prin poziţia sa
colinară, a răscolit pasiunile politice în cel mai înalt
grad, ducând până la rechemarea baronului Stuart,
reprezentantul diplomatic al Rusiei la Bucureşti, ceea
ce practic semnifica ruperea relaţiilor diplomatice cu
Imperiul ţarist.
După numai câteva luni de la încheierea Tratatului
de la Berlin are loc intrarea armatei şi instalarea
administraţiei române în Dobrogea. În momentul în
care ostaşii români au păşit pe pământul dobrogean
,,o numeroasă poporaţiune cu mult entuziasm i-a
întâmpinat cu flori şi urale”. Ostaşii români aveau
conştiinţa clară a momentului politico-istoric pe care-l
trăiau, exprimată de altfel şi în Înaltul Ordin de Zi
care le fusese adresat: ,,În noua Românie voi veţi găsi o
populaţie în cea mai mare parte română. Dar veţi găsi
şi locuitori de alt neam şi altă religiune. Toţi aceştia
devenind membri ai statului român au drept deopotrivă
de preţuirea şi iubirea voastră…”. Pretutindeni pe unde
treceau ostaşii români erau întâmpinaţi de populaţie
cu urale şi ovaţii: ,,Porţile cetăţii sunt deschise şi lumea
toată să aşteaptă cu iubire spre a lua prin voi…lumina
şi libertatea pe calea dreptăţii, adevărului şi binelui”
– se spunea în alocuţiunea unuia dintre membrii
Comitetului Naţional din Tulcea. La 23 noiembrie/
5 decembrie 1878 autorităţile româneşti au preluat
oficial administraţia Dobrogei, moment care
,,însemna un act naţional de cea mai mare importanţă”.
Provincia intră greu în corpul statului român (abia
legea din 1880 încadrează noua provincie României).
Armata rusă se retrage cu greu din Dobrogea.
Imperiul ţarist continua să menţină aici armatele a
IV-a şi a XII-a, iar Carol I se plângea în jurnalul său că
trebuie să vegheze ca o ,,santinelă la post”, conflictele
zilnice cu ruşii fiind o realitate. Lipsa unei delimitări
precise a frontierei sudice a Dobrogei a generat o stare
de anarhie în provincie, cu efecte grave asupra vieţii
de zi cu zi a locuitorilor, iar inexistenţa unei poliţii
organizate a acutizat starea de insecuritate, jafurile şi
tâlhăriile proliferând în voie.
În judeţul Constanţa locuitorii din zonele rurale,
ruinaţi de război, erau ,,reduşi a deveni muritori de
foame”, iar: ,,Populaţiunea întreagă este desarmată,
numai făcătorii de rele sunt armaţi” . În cele din urmă
problema delimitării graniţei Dobrogei de Sud a fost
tranşată oarecum în favoarea României, dar îndârjirea
de care a dat dovadă Rusia într-o chestiune minoră,
târguielile şi jocurile de culise, manevrele neloiale ale
diplomaţiei ţariste, ce se adăugau încălcării flagrante
a Convenţiei româno-ruse din 4 aprilie 1877, prin
anexarea de către Imperiul de la răsărit a Basarabiei, a
condus la o stare de totală neîncredere în foştii noştri
aliaţi din timpul Războiului de Independenţă. Viaţa
publică a fost perturbată de excesele trupei ruseşti, care

Rezerva Oştirii Române

17

altă parte, o atentă urmărire a
s-a comportat adesea ca o armată
de ocupaţie, nu ca una aliată, dând
schimbărilor din Balcani. Alături
de menţinerea statu-quo-ului un
apă la moară vocilor din parlamentul
alt motiv de interes al României
României care vedeau în teritoriul
în Balcani erau aromânii, o ramură
de dincolo de Dunăre numai o sursă
deosebit de activă a neamului
de necazuri.
românesc şi care, în a doua
Carol I, mult mai realist, aprecia
jumătate a sec. al XIX-lea trăiau,
că noua provincie poate avea un
alături de toate celelalte popoare
viitor
strălucit:
,,Recunoaşterea
balcanice, ,,a doua renaştere”.
măririi noastre dincolo de Dunăre
Aromânii determinau note spe
trebuie să o acceptăm - deşi aici un
cifice politicii României în Balcani;
partid (conservator, n.ed.) se străduie
faţă de Imperiul Otoman, dar si
împotrivă - ca să avem ieşire la Mare,
faţă de celelalte state. Cum puteau
sigura cale pentru a impulsiona
fi ajutaţi aromânii? În 1903 Take
comerţul nostru. Aceste noi judeţe
Ionescu declara, sintetizând o
au un mare viitor, numai că trebuie
Regele Carol I
întreagă politică: ,,Nici un om politic
să le scoatem din starea jalnică în
care le-au lăsat turcii şi trebuiesc construite imediat nu aspiră să anexeze Macedonia, nici să fondeze acolo un
şosele şi şcoli. Dobrogea are o reputaţie mai proastă stat român. Ţinem însă ca naţionalitatea românilor din
decât merită, dar ţara este fertilă şi pământurile micului Macedonia să fie păstrată şi ei să aibă garanţia că vor
Balcan, pe care le cunosc, sunt foarte frumoase”. ,,Voiu putea să se cultive în limba lor în toată libertatea”.
Acestor două motive ale ,,politicii balcanice” a
iubi Dobrogea cum iubescu România din care face acum
României
li se adăugă şi nemulţumirea cercurilor de la
parte, ambiţiunea mea şi stăruinţele mele vor fi de a da
acestei ţări desvoltarea morală şi materială la care’i dă tot Bucureşti în legătură cu modul în care s-a stabilit graniţa
dreptul admirabila sa poziţiune», anunţa domnitorul la dobrogeană sudică, în 1878, nedând posibilitatea unei
Tulcea, în timpul primei sale vizite în Dobrogea din apărări strategice. Memoriile şi notele diplomatice din
1879. Cu podul de la Cernavodă, cu portul şi oraşul 1878, 1879, 1884, 1886… pun în evidenţă acest fapt.
Constanţa, cu amenajarea litoralului de la Marea În plus, la Bucureşti se ştia de înţelegerile ruso-bulgare
Neagră... suveranul şi-a văzut visul cu ochii. Dobrogea din 1902 si 1909 privind soarta Dobrogei. În cazul unor
românească îşi sporeşte hotarele în timpul războaielor schimbări strategice intervenite în zona danubianobalcanice. În al doilea intervine şi România. Pentru balcanică România cerea compensaţii teritoriale. Şi la
ce intervine România într-un război în Balcani? izbucnirea celui de al doilea război balcanic, România
,,România are un interes de prim ordin pentru ceea ce se reacţionează. E semnificativ cât de încinsă e opinia
petrece în Orient - declara I. I. C. Brătianu, la 8 august publică din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţării. La fel
1909, ziarului german ,,Neue Freie Presse”, dar ea nu sau chiar mai mult decât opinia publicădin Bulgaria
este nici geograficeşte, nici moraliceşte un stat balcanic. Nu pentru Macedonia. Numeroase mărturii, presa vremii,
suntem, din punct de vedere geografic, un stat balcanic, corespondenţa diplomatică, stau dovada acestei
fiindcă ţara noastră este situată în nordul Dunării. Nu porniri naţionaliste în spiritul vremii aceleia, în care
suntem moraliceşte un stat balcanic, pentru că noi nu naţionalismul era la el acasă în toată Europa.
luam parte la nici una din efervescentele şi dezordinile
care tulbură în permanenţă popoarele din Peninsula
Balcanică. Punctul de vedere al României este cel al
marilor puteri: echilibrul forţelor. Noi ţinem la pace şi la
statu quo”.
Geografic, se putea spune, într-adevăr, că peninsula
se oprea la Dunăre. Dar economic, politic, cultural
marele fluviu nu putea să nu fie depăşit.
Toata istoria politică, culturală, religioasă a
României era legată de Balcani. Mai ales după luarea
în posesie a Dobrogei şi construirea podului de la
Cernavodă. Fără libera circulaţie pe Marea Neagră şi
prin Strâmtori comerţul României ar fi fost cu totul
sufocat. Stăpânirea Dobrogei presupunea, pe de
Podul de la Cernavodă.
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***
Dobrogea a fost, este şi va fi mereu o provincie
plină de mistere. Pe malul Mării Negre, vechii greci au
întemeiat colonii prospere, au construit oraşe frumoase,
apoi au venit romanii şi au dus civilizaţia mai departe.
Grecii din Milet, aflaţi în expansiune datorită unei
economii înfloritoare, s-au aşezat prin anul 657 î.Hr.
pe malul Pontului Euxin (Marea Neagră) şi au înfiinţat
colonii prospere, porturi-cetăţi masive, dedicându-se
comerţului, lucru la care se pricepeau cel mai bine.
Importurile şi exporturile greceşti au cunoscut un
avânt extraordinar.
În urma unor astfel de acţiuni s-a născut Cetatea
Histria, o metropolă a acelor timpuri străvechi. Cu
timpul, pe lângă port şi fortificaţii, au apărut temple,
canalizări, case somptuoase. După greci au venit
romanii, construind terme, palate cu tot soiul de
facilităţi.

estul ţării noastre, industrial şi turistic. Este situată
aproximativ pe aceeaşi paralelă cu porturile Sevastopol
(Ucraina) şi NewYork (S.U.A.) şi pe acelaşi meridian
cu Rhodos (Grecia).
Aşezarea antică, s-a format pe mica peninsulă care
ocroteşte golful Tomis, dar treptat s-a extins spre vest şi
nord-vest. Cetatea Tomis a fost întemeiată de coloniştii
veniţi din Milet în sec. VIII-VI î.Hr. A avut o istorie
lungă şi frământată. Perioada cea mai înfloritoare
începe în sec. III î.HR. Tomisul e ocupat de romani în
fruntea cărora se afla Terentius Varro Lucullus în anii
72-71 î.Hr. După instalarea stăpânirii romane Tomisul
cunoaşte o noua perioadă de înflorire devenind centrul
politic al comunităţii aşezărilor pontice. Aici şi-a
trăit ultima parte a vieţii marele poet roman Publius
Ovidius Naso, exilat pe aceste meleaguri de către
împăratul Augustus. Tomisul cunoaşte o mare înflorire
economică şi culturală în sec. II î.Hr. ajungând cel mai
mare port de pe ţărmul vestic al Pontului Euxin.
În timpul marelui împărat Diocleţian (284-305)
cetatea Tomis devine capitala noii provincii Scythia
(azi, Dobrogea). În sec XI în portul Constanţa este
construit primul far de către genovezi pe faleza acestuia
Sub conducerea ing. Anghel Saligni se modernizează
şi lărgeşte portul Constanţa, care devine şi rămâne
până în zilele noastre, principalul port maritim al ţării.

Cetatea Histria.

Galerele încărcate cu mărfuri preţioase soseau şi
plecau necontenit, făcând din acest loc o veritabilă placă
turnantă a antichităţii greco-romane. Dar, după şapte
secole de prosperitate, cetatea avea să intre în agonie
din cauza necruţătoarei naturi şi a violenţei umane
barbare. Încetul cu încetul, aluviunile aduse de Dunăre
au început să închidă portul, formând o baltă care poartă
acum numele de Lacul Sinoe. Iar ceea ce nu au distrus
forţele naturii au reuşit, din nefericire, oamenii...
Istoricii au căzut de acord că marile invazii avare
din secolul al VII-lea au semnat certificatul de
deces al impunătoarei cetăţi. Francezul Desjardins a
redescoperit în 1868 cetatea Histria, lucrările sale fiind
continuate de Vasile Pârvan. De-a lungul deceniilor au
ieşit la iveală statui, clădiri, terme, palate, amfore, un
paradis pentru orice arheolog care se respectă...
***
Constanţa, Municipiul aşezat pe ţărmul mării la
altitudinea de 15-30 m , pe ruinele cetăţii antice Tomis
este reşedinţa judeţului, fiind cel mai mare oraş din sud-

Portul Constanţa.

***
Dobrogea, una dintre cele 16 regiuni
administrativ-teritoriale ale României, are un
potenţial turistic încă nevalorificat, care ar trebui să
fie o prioritate pentru România, deoarece Dobrogea
este o regiune în care întâlnim pe lângă forme de relief
diferite, de la Delta Dunării până la munţii vechi
ai Dobrogei, până la situri arheologice, mânăstiri,
grote şi nu în ultimul rând salba de staţiuni pentru
agrement de pe malul Marii Negre, beneficiind în
general de o reţea de infrastructură care facilitează
accesul la aceste obiective turistice.
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DE LA UNIREA PRINCIPATELOR,
LA UNIREA CEA MARE
– REPERE CRONOLOGICE DEFINITORII –
General de brigadă ( rtr) FLORIAN TUCĂ
Colonel ( rtr) LAURENŢIU DOMNIŞORU
Anul acesta, la 1 Decembrie 2018, se împlinesc 100
de ani de la făurirea României Mari. Acest eveniment
istoric a fost rezultatul direct al acţiunilor și luptelor
de veacuri ale marilor bărbaţi de stat ai românilor și
al maselor largi populare. Luptele românilor pentru
făurirea Marii Uniri s-au intensificat şi au căpătat
aspecte concrete şi definitorii începând cu prima parte
a veacului al XIX-lea și s-au încheiat definitiv şi
irevocabil în ultimii doi ani ai deceniului doi din veacul
al XX-lea, prin marea întrunire populară şi naţională
din ziua de 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, când
s-a decis unirea tuturor teritoriilor locuite de români,
care se aflau sub ocupaţie străină, cu Patria mamă
România.
În perioada la care ne-am referit s-au desfăşurat
practic zeci şi zeci de momente şi acţiuni menite să
ducă, mai întâi, la Unirea cea Mică, de la 24 Ianuarie
1859, iar apoi la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Ne vom referi, în cele ce urmează în mod cronologic, la
un însemnat număr de momente şi acţiuni.
* 1 Ianuarie 1847. Într-un cuvânt înflăcărat rostit
de Nicolae Bălcescu, la Paris, în faţa unor studenţi şi a
altor cetăţeni români care se aflau în capitala Franţei,
marele nostru revoluţionar democrat a subliniat dorinţa
arzătoare a românilor din ţară şi din străinătate de
făurire a unităţii noastre statale. Cu acel prilej, Nicolae
Bălcescu a spus, printre altele: „Ţinta noastră socotesc
că nu poate fi alta decât unitatea naţională a românilor,
unitate întemeiată, mai întâi de toate, în idei şi în simţire,
care să ducă cu vremea, la unitatea politică”.
* 3 - 5 mai 1848. Se desfăşoară la Blaj, pe câmpia
zisă a Libertăţii, o Mare Adunare Naţională. Cu acel
prilej participanţii la întrunire adoptă documentul
intitulat „Petiţiunea Naţională”. În contextul dat, într-un
entuziasm de înaltă vibraţie naţional-patriotică, de
aclamaţii şi urale, „din piepturile miilor de participanţi,
acolo, la Blaj, s-a auzit, se pare pentru prima oară pe
pământul românesc, „Noi vrem să ne unim cu Ţara!”,
prin care se enunţa o dorinţă, o realitate şi un vis:
* 12 mai 1848. La Braşov, din iniţiativa unui
grup de revoluţionari români, se editează programul
revoluţionar intitulat „Principiile noastre pentru

reformarea Patriei”. În cel de-al şaselea articol al acelui
program, se prevedea această dorinţă de mult timp
preconizată de către românii moldoveni şi munteni:
„Unirea Moldovei şi Valahiei, ( n.n. Muntenia ) într-un
stat neatârnat românesc”.
* 21 iunie 1848. În revista literară românească
intitulată „Foaie pentru minte, inimă și literatură” se
publică poezia denumită „Un răsunet”, semnată de
poetul Andrei Mureşanu. În ultima parte a acestei
creaţii poetice, se fac ample şi pertinente referiri la
unirea românilor trăitori în spaţiul românesc într-un
singur stat liber şi independent. Iată care sunt acele
versuri: „Români din patru unghiuri, acum ori niciodată,/
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri;/ Deviza-i
libertatea şi scopul ei prea sfânt,/ Murim mai bine-n
luptă, cu glorie deplină,/ Decât să fim sclavi iarăşi pe
vechiul nost pământ”.
Poezia „Un răsunet”, denumită apoi „Deşteaptă-te
române”, va fi pusă apoi pe note muzicale de către
Anton Pann.
* august 1848. Se publică la Cernăuţi, din iniţiativa
şi prin grija istoricului, publicistului şi viitorului om
politic şi de stat Mihail Kogălniceanu, programul
revoluţionar intitulat „Dorinţele Partidei Naţionale
din Moldova”. În cadrul programului se află înscris
un paragraf special referitor la mult aşteptata unitate
politico - statală a românilor din Moldova cu cei din
Ţara Românească şi la unirea lor într-un stat liber,
suveran şi independent. În cuprinsul acelui paragraf se
consemnează, în mod expres, următoarea idee teoretică
şi practică: „Unirea este cheia bolţii fără de care s-ar
prăbuşi tot edificiul naţional”.
* 25 mai 1856. A luat fiinţă, în localitatea Socola
din judeţul Iaşi, Societatea intitulată „Unirea”. Scopul
ei, declarat expres, era acela ca membrii săi să militeze
și să lucreze în vederea înfăptuirii Unirii Moldovei cu
Ţara Românească.
* 26 iunie 1856. În ziarul „Steaua Dunării” se publică
un articol special, în cuprinsul căruia sunt tratate direct
şi pe larg probleme referitoare la unirea Moldovei cu
Ţara Românească. În articol se vorbeşte, se pare pentru
prima dată în presa scrisă, de Unirea Principatelor
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Române şi se lansează o caldă chemare a populaţiei la
înfăptuirea unirii. Iată câteva extrase din acel articol:
„Strigătul - Unirea Principatelor şi Suveranitatea statului
român... să străbată munţii, câmpiile, văile şi dealurile
noastre, să umple aerul, să răsune până în unghiurile
pământului românesc cele mai îndepărtate, ca lumea
întreagă să înţeleagă şi să se încredinţeze că Unirea este
sufletul poporului român, că este glasul României. Unirea
Principatelor... este unire de român cu român. Moldovenii
şi muntenii sunt de un singur neam, o singură fiinţă, ei
nu sunt moldoveni şi munteni, ci numai români”.
* februarie 1857. În ultimele zile ale acestei luni, la
Iaşi se constituie un comitet special denumit „Comitetul
Electoral al Unirii Principatelor”. Câteva zile mai
târziu, acest comitet îşi alcătuieşte un program politic
de acţiune, document istoric în care se consemnează
printre altele: „Unirea Principatelor într-un singur
Stat şi constituirea unei adunări legislative reprezintă
interesele întregii naţiuni”.
* 3 martie 1857. Din iniţiativa unor oameni politici
şi de cultură se constituie la Bucureşti un „Comitet
al Unirii”. În programul de acţiune al comitetului se
consemnează rostul acestui organism şi anume acela de
a milita şi a lucra pentru „ Unirea celor două Principate
Române”.
* 7 octombrie 1857. În cadrul unei şedinţe a
Adunării Ad-hoc din Moldova, din iniţiativa lui
Mihail Kogălniceanu şi cu participarea sa efectivă, se
întocmeşte un proiect de rezoluţie privitoare la Unirea
Moldovei cu Ţara Românească. În cuprinsul acestui
document, se exprimă, pe de o parte, dorinţa arzătoare
a românilor moldoveni de a se uni cu fraţii lor din Ţara
Românească, iar pe de altă parte se afirmă că „Unirea
Principatelor... este firească şi legitimă”.
* 8 octombrie 1857. Se desfăşoară, la Bucureşti,
o şedinţă a Adunării Ad-hoc din Ţara Românească,
în timpul căreia se discută pe larg despre dorinţa
locuitorilor din Principat de a se uni cu cei din Moldova
frăţească. În procesul verbal întocmit în cadrul ședinţei
s-a făcut următoarea apreciere: „Naţiunea Română
recunoaşte că Unirea amândurora Principate într-un
singur stat ar da o chezăşuire dezvoltării lor”.
* 5 ianuarie 1859. Într-un entuziasm de bucurie şi
de urale de nedescris, în cadrul adunărilor elective din
Moldova, colonelul Alexandru Ioan Cuza este ales ca
Domn al acestui Principat. Exprimându-şi marea sa
bucurie şi a tuturor românilor din spaţiul românesc
faţă de decizia alegătorilor moldoveni, omul politic şi
de cultură Mihail Kogălniceanu a rostit următoarele
cuvinte în numele Adunării Elective: „ După 154 de
ani, Moldova a intrat în vechiul său drept..., dreptul de
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a-şi alege, de capul său, domnul.”. Referindu-se apoi la
domnitorul ales pe tronul Moldovei a spus printre
altele: „ Alegându-te pe tine domn în Ţara noastră, noi
am dorit să arătăm lumii ceea ce Ţara doreşte: la legi noi,
om nou.”
* 8 ianuarie 1859. În ziarul „Steaua Dunării”
se publică un articol substanţial în care se elogiază
bucuria românilor moldoveni şi munteni şi a altor
români trăitori în străinătate prilejuită de alegerea
lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei. În
articol se consemnează printre altele: „Înălţarea pe
tronul Moldovei a preînălţatului Alexandru Ioan Cuza,
este astăzi în ochii tuturor românilor, în ochii Europei şi
ai lumii întregi, dovada supremă că Unirea Principatelor
este singura viaţă cu care românii trăiesc. Astăzi fericirea
românilor este Unirea Principatelor”.
* 24 ianuarie 1859. În cadrul unui entuziasm
popular, în urma votului exprimat, Adunarea Electivă
de la Bucureşti anunţa pe toţi românii din cele două
Principate că Alexandru Ioan Cuza a fost ales şi ca
Domn al Ţării Româneşti, de fapt ca Domn al ambelor
Principate Române. Evocând şi elogiind acest fapt în
numele Adunării Elective de la Bucureşti, deputatul şi
omul de cultură Vasile Boerescu a spus următoarele:
„ Această zi ( 24 ianuarie n.n. ) este cea mai mare ce au
văzut românii în analele istoriei lor”.
* 11 decembrie 1861. Domnitorul Principatelor
Unite, Alexandru Ioan Cuza se adresează naţiunii
române printr-o Proclamaţie specială, în cuprinsul
căreia se referă la Unirea Principatelor. În acest
document istoric se consemnează, printre altele:
„Unirea este îndeplinită; naţiunea română este
întemeiată..., recunoscută de Înalta Poartă şi de Puterile
Garante... Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie”.
* 29 iunie 1866. Adunarea Electivă de la Bucureşti,
care de fapt juca rolul de Parlament al ţării, a adoptat
prima Constituție a României. În cuprinsul Legii
fundamentale a României, la titlul întâi, intitulat
„Despre teritoriul României”, se consemnează
următoarele: „ Principatele Unite ale României constituie
un singur stat indivizibil, sub denumirea de România”.
În titlul VI al Constituției, în articolul 125, se află
înscrisă această consemnare: „Oraşul Bucureşti este
capitala statului român şi reşedinţa guvernului...”.
* 6 august 1867. În ziarul „Românul”, care reprezenta
o publicaţie de excepţie din România, se publică o
apreciere foarte interesantă făcută de către politicianul
Alexandru Papiu Ilarian, referitoare la ecoul pe
care l-a avut Unirea Principatelor în Transilvania.
Reproducem în cele ce urmează spusele acestuia:
„Români din Transilvania, în împrejurările de faţă,
numai la Principate privesc”.
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* 1880. În mai multe publicaţii din România se
publică textul cântecului patriotic intitulat „Pe-al
nostru steag”, pe versurile lui Andrei Bârseanu şi
pe notele muzicale ale lui Ciprian Porumbescu. În
versurile acestui cântec se foloseşte pentru prima dată
în istoria românească, în scris, expresia sau sintagma
„România Mare”. Redăm câteva versuri semnificative
din acest cântec: „Pe-al nostru steag e scris Unire,/
Unire-n cuget şi-n simţiri,/ Şi sub măreaţa lui umbrire,/
Vom înfrunta orice loviri”; „Trăiască România Mare,/
Cu Bucovina şi Ardeal,/ Lăţind cu fal-a ei hotare,/ Pe
moştenirea lui Traian”.
* 16 februarie 1883. În revista „Dacia viitoare”
se publică articolul intitulat „România faţă în faţă cu
principiul naţionalităţilor”, articol în cuprinsul căruia se
vorbeşte în mod expres despre dezideratul înfăptuirii
unităţii noastre naţionale. Reproducem două extrase
din acel articol: „Voim Dacia aşa cum fu, fiindcă istoria şi
dreptul, tradiţiunea şi plebiscitul, trecutul şi prezentul ne
dau dreptul de a aspira la o Dacie românească”; „Străbunii
noştri ne-au conservat limba şi pământul strămoşesc;
părinţii noştri, generaţia care se duce, au făcut Unirea (n.n.
din 1859), independenţa (n.n. 1877 - 1878) şi mult au
lucrat pentru libertate. Acum e rândul nostru, nouă ne e
dat a completa unitatea naţională”, adică a face România
Mare.
* 14 aprilie 1884. În ziarul „Tribuna” care apare la
Sibiu, fiind organul de presă al mişcării naţionale a
românilor din Transilvania, încep să se publice articole
dedicate expres înaltului deziderat naţional al Unirii
Transilvaniei cu România. Pe frontispiciul publicaţiei
era înscris următorul motto: „Soarele nostru de la
București răsare”.
* 17 decembrie 1890. Ia fiinţă, la Bucureşti, „Liga
pentru unitatea culturală a tuturor românilor”. Liga îşi
propune ca prin activitatea sa să acţioneze şi să lupte în
direcţia înfăptuirii unităţii politico-statale a românilor de
dincoace şi de dincolo de lanţul Carpaţilor, adică pentru
înfăptuirea României Mari. În cadrul ligii au desfăşurat
o bogată şi rodnică activitate o seamă de personalități
de primă mărime din spaţiul românesc, între care s-au
numărat Nicolae Iorga, A. D. Xenopol, Vasile Pârvan,
Victor Babeş, V. A. Ureche şi mulţi alţii.
* 1910. S-a construit în oraşul Iaşi o impresionantă
statuie a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Pe
monument se află înscrisă următoarea inscripție: „Cuza
Vodă a creat Unirea şi, în scurta lui domnie de şapte ani, a
pus fundamentul statului român”.
* 15 februarie 1915. Din iniţiativa membrilor din
conducerea „Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor
românilor”, o amplă întrunire populară a avut loc,
în cadrul căreia participanţii au manifestat pentru
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înfăptuirea cât mai grabnică a României Mari. La
întrunire au participat mii de oameni, printre care şi
numeroşi oameni politici şi de cultură ca de pildă:
Octavian Goga, Nicolae Filipescu, Tache Ionescu,
Vasile Lucaci şi Barbu Ştefănescu Delavrancea. Din
piepturile mulţimii s-au făcut auzite de multe ori, astfel
de lozinci: „Vrem România Mare!”, „La fapte!”, Trăiască
România Mare!”, „Ura, Ura, să trăiască România cea
regească!”.
* 15 august 1916. Cu ocazia intrării României
în Primul Război Mondial, care era socotit de către
români ca fiind „războiul de reîntregire naţională”,
regele Ferdinand s-a adresat poporului român şi oştirii
sale printr-un amplu Manifest. Referindu-se în mod
expres la dorinţa arzătoare a românilor pentru făurirea
României Mari, la începutul manifestului au fost
consemnate următoarele: „Pentru neamul nostru, el (n.n.
războiul) a adus ziua aşteptată de veacuri de conştiinţa
naţională, ziua unirii lui”.
* 17 august 1916. În urma pătrunderii victorioase a
trupelor române dincolo de lanţurile Carpaţilor, poetul
Octavian Goga publică un articol de excepţie în care
arată că munţii Carpaţi, care separau în două spaţiul
de vieţuire românească, nu mai reprezintă un brâu de
separare ci unul de unire. Iată un mic fragment din
acel articol: „Carpaţii, care ne separau în două, care ne
încercuiau în mijloc ca o chingă de fier, Carpaţii nu mai
sunt. Oştirea română i-a mutat în ţara românească”.
* 5 martie 1917. Din inițiativa unui grup de militari
români ai fostei armate austro-ungare, care căzuseră
prizonieri la ruşi şi se aflau în lagărul de la Darniţa,
de lângă Kiev, se întocmeşte o declaraţie sau un
angajament, în cuprinsul căruia foştii ostaşi români
şi-au exprimat dorinţa şi hotărârea lor de a se încadra
cât mai repede cu putinţă în armata română şi a lupta
apoi pentru eliberarea Ţării şi reîntregirea ei. Iată un
scurt fragment din acea declaraţie: „Noi, ofiţerii, gradaţii
şi soldaţii de neam, jurăm pe onoare şi pe conştiinţă, că
voim să luptăm în armata română, pentru dezrobirea
ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia AustroUngară şi pentru unirea lor la România”. În ziua de
5 martie 1917 în cadrul lagărului de prizonieri români
aflat în Darniţa, s-a alcătuit un comitet al prizonierilor
români. Acesta avea ca menire principală să-i
organizeze pe doritori într-o structură militară care
să se încadreze în armata română şi să lupte efectiv
pentru alungarea trupelor inamice de pe teritoriul ţării
şi reîntregirea patriei. Acea structură militară a primit
denumirea de „Corpul Voluntarilor Români şi a fost
recunoscut de Ministerul de Război al României.
* 24 ianuarie 1918. În ziarul „România Nouă”
care apărea la Chişinău se publică documentul
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intitulat „Chemarea adresată de Comitetul Central
al Studenților români din Basarabia către tineretul
basarabean”. În cuprinsul acelui document tineretul
şi studenţii sunt chemaţi la luptă activă pentru unirea
Basarabiei cu Patria - mamă. Iată câteva prevederi din
acea chemare: „Basarabia noastră este ţară românească...
Noi socotim că mântuirea neamului nostru este în unirea
tuturor fiilor într-o singură ţară... Noi vrem o Românie a
tuturor românilor”.
* 27 martie 1918. Exprimându-şi dorinţa arzătoare
a românilor basarabeni ca Basarabia să se unească cu
Ţara- mamă, România, Sfatul Ţării de la Chişinău
„hotărăşte unirea Basarabiei cu România”. În Proclamaţia
întocmită cu această ocazie se consemnează în mod
expres: În numele poporului basarabean Sfatul Ţării
declară: „De azi înainte şi pentru totdeauna Basarabia se
uneşte cu mama sa, România”. În partea de încheiere a
Proclamaţiei este scrisă această lozincă: „Trăiască Unirea
Basarabiei cu România, de-a pururea şi totdeauna!”.
* 27 aprilie 1918. Din inițiativa unui mare număr
de români care se aflau la Paris se constituie „Comitetul
Naţional al românilor din Transilvania şi Banat”.
Membrii săi, care la început aveau în fruntea lor, ca
personalitate marcantă pe Traian Vuia, iar apoi pe
dr. Ioan Cantacuzino, şi-au propus „să militeze activ
pentru independenţa Transilvaniei şi unirea ei cu Ţara mamă”.
* 6 iulie 1918. Din iniţiativa unor personalităţi
politice şi culturale româneşti aflate în Franţa, printre
care se aflau: Octavian Goga, Tache Ionescu, Vasile
Lucaci, Ioan T. Florescu, dr. Constantin Anghelescu,
se constituie la Paris „Consiliul Naţional al Unităţii
Române”. În actul de constituire al Consiliului se
arată că menirea lui este de a fi „exponent şi apărător al
intereselor poporului român în străinătate” şi de a milita
şi lupta „pentru făurirea României Mari”.
* 14 octombrie 1918. În Bucovina, la Cernăuţi în
cadrul „Adunării Constituante”, ia fiinţă „Consiliul
Naţional” format din 50 de membri din toate judeţele şi
păturile sociale, fiind ales ca preşedinte Iancu Flondor.
Membrii săi şi-au propus ca imediat să militeze şi să
lucreze în vederea împlinirii dorinţei fireşti şi arzătoare
a Unirii Bucovinei cu România.
* 18 octombrie 1918. La Budapesta se constituie
„Consiliul Naţional Român Central” alcătuit din
numeroase personalităţi române care militau şi acţionau
pentru unirea Transilvaniei cu România. Menirea
declarată a membrilor acestui Consiliu era aceea „de a
lucra cu intensitate sporită, cu hotărâre de neclintit, pentru
unirea Transilvaniei cu Patria - mamă, România”.
Printre membrii marcanţi ai Consiliului Naţional
Român Central s-au numărat: Vasile Goldiş, Aurel
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Lazăr, Ştefan Cicio Pop, Aurel Vlad, Alexandru
Vaida Voievod, Tiron Albani, Ion Flueraş, Ion
Jumanca şi alţii.
* 8 noiembrie 1918. În ziarul „Românul” se
publică „Hotărârea Marelui Sfat Naţional Român
din Transilvania şi Ungaria, organism înfiinţat în
România în vederea coordonării acţiunilor prin care se
viza făurirea României Mari, document istoric în care
se hotărăşte convocarea unei Mari Adunări Naţionale.
Aceasta avea menirea să decidă unirea tuturor
teritoriilor româneşti, cu Ţara - mamă, România. Iată
câteva extrase din această hotărâre: „Istoria ne cheamă
la fapte... Suntem convinşi că în afară de cei care vor
reprezenta toate păturile sociale ale naţiunii la această
istorică adunare, unde se va hotărî soarta neamului nostru
pentru vecie, se va prezenta însuşi poporul românesc în
număr vrednic de cauza mare şi sfântă... Fii tare, neam
românesc, în credinţa ta, căci iată, se apropie ceasul
mântuirii tale”.
* 15 noiembrie 1918. În Bucovina, la Cernăuți
se desfăşoară „Congresul General al Bucovinei”, în
cadrul căruia participanţii hotărăsc, în numele
tuturor confraţilor lor români bucovineni „unirea
necondiţionată şi pentru totdeauna a Bucovinei
cu România”. Reproducem unul dintre ultimele
articole ale moţiunii adoptate în acest sens: „Unirea
necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare
până la Ceremuş, Colăcin şi Nistru cu România”.
* 1 decembrie 1918. Se desfăşoară la Alba Iulia
Marea Adunare Naţională, în urma căreia, peste
100.000 de participanţi veniţi din toate zonele
României, în special din Transilvania şi Banat,
adoptă istorica hotărâre de „Unire a Transilvaniei cu
Ţara - mamă şi cu celelalte provincii surori (Basarabia
şi Bucovina)”. În cadrul istoricei întruniri naţionale,
printr-o proclamaţie specială participanţii hotărăsc
prin vot deschis şi aproape în unanimitate, unirea
tuturor provinciilor românești cu România. În cadrul
Rezoluţiei adoptate de către participanţii la adunarea
naţională de la Alba Iulia, în articolul I, se consemnează
următoarele: „Adunarea Naţională a tuturor românilor
din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi
prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, în ziua
de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a
tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea
Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al
naţiunii române la întreg Banatul şi la întregul teritoriu
cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre”. În ultimul
articol al Rezoluției (al IX-lea) se arată cine va urma să
conducă de îndată treburile României întregite. Redăm
conținutul respectivului articol: „Pentru conducerea mai
departe a afacerilor Naţiunii Române din Transilvania,
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Banat şi Ţara Ungurească, Adunarea Naţională hotărăşte
instituirea unui Mare Sfat Naţional Român, care va avea
toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română, oricând
şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate
dispoziţiile pe care le află necesare în interesul naţiunii”.
* 29 decembrie 1919. În Parlamentul României
Mari se votează şi se adoptă, prin vot majoritar, mai
multe legi referitoare la ratificarea Unirii cu România a
Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei şi Banatului.
* 4 iunie 1920. Se desfăşoară în Franţa, în palatul de
la Versailles ( Marele Trianon ), Tratatul de pace dintre
Puterile Antantei (16 state aliate din care făcea parte
şi România ) şi Ungaria, stat învins în Primul Război
Mondial, în calitate de stat succesor al Imperiului
Austro - Ungar. Este un document de importanţă
istorică pentru ţara noastră, pentru că în el se recunoaşte
pe plan internaţional Unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România.
* 15 octombrie 1922. La Alba Iulia, în oraşul
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, se desfăşoară
ceremonialul încoronării regelui Ferdinand I, zis şi
Întregitorul, şi a reginei Maria. Cu acel prilej s-a bătut
şi o medalie jubiliară. Piesa reprezintă pe avers chipul
regelui, înconjurat de o ghirlandă din frunze de laur,
iar circular acest înscris: „Ferdinand, Regele României
şi Maria Regină”. Pe reversul medaliei se află înscrisă
următoarea inscripţie: „Întâiul rege al tuturor românilor,
încoronatu-s-a la Alba Iulia în 15 X 1922”.
* 26 - 27 martie 1923. În Parlamentul României se
discută şi se adoptă Constituția României întregite. În
titlul I al noii legi fundamentale a ţării, intitulat „Despre
teritoriul României”, sunt consemnate următoarele
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prevederi: „Art. 1. Regatul României este un stat
naţional, unitar şi indivizibil”.
„Art.2. Teritoriul României este inalienabil.
Hotarele statului nu pot fi schimbate sau rectificate
decât în virtutea unei legi”.
„Art. 3. Teritoriul României nu se poate coloniza
cu populaţie de gintă străină”.
„Art.4. Teritoriul României, din punct de vedere
administrativ, se împarte în judeţe, judeţele în comune”.
În titlul VI al Constituției, denumit „Dispoziţii
generale”, sunt consemnate prevederi speciale
referitoare la drapelul României, la reşedinţa
guvernului şi la limba oficială a României întregite.
Redăm mai jos câteva articole:
„Art. 124. Culorile drapelului României sunt:
Albastru, Galben şi Roşu, aşezate vertical”.
„Art. 125. Reşedinţa guvernului este Capitala
Ţării”.
„Art, 126. Limba românească este limba oficială a
statului român”.
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100 DE ANI DE LA UNIREA
BASARABIEI CU ROMÂNIA
General de brigadă (r) ing. GHEORGHE GĂRLEA
Se ştie că în memoria fiecărui popor rămân
întipărite acele fapte măreţe care i-au adus glorie în
istoria sa şi acei ani consideraţi ,,astrali”, în care au
avut cele mai importante victorii. Pentru poporul
nostru putem considera ,,astral” anul 1918, anul în
care a reuşit să înfăptuiască integrarea într-o singură
ţară liberă şi suverană, a aproape tuturor acelora care
vorbeau şi gândeau româneşte. Acest an este glorios
şi nu trebuie uitat de nici un român pentru că această
mare realizare a fost obţinută în condiţii foarte grele, în
ţara aproape învinsă în război, în plină transformare a
lumii înconjurătoare, în sărăcie, foamete, boli, duşmănii
aprige, durere.
În acel an glorios, prima palmă de pământ care a
întregit ţara a fost Basarabia.
Basarabia, ţinutul dintre Prut şi Nistru, a constituit
parte întregitoare a Ţării Moldovei de la întemeierea ei.
Din Carpaţi până la Nistru, din Bucovina nordică până
în Sud la Marea Neagră, sute de ani a fost aceeaşi ţară,
Moldova vestiţilor voievozi Alexandru cel Bun, Ştefan
cel Mare, Duca Vodă, Cantemir, ţara moldovenilor,
urmaşii daco-geţilor pe aceste pământuri. Ei au fost
apărătorii şi păstrătorii permanenţi ai acestor plaiuri
împotriva tuturor năvălitorilor.
Către sfârşitul veacului al XVIII-lea, în urma
războaielor împotriva Turciei (1768-1774 şi 17871792), Rusia a obţinut ieşire la Marea Neagră şi a
cuprins în imperiul său regiunile de stepă din nordul
Crimeii, inclusiv portul Ociacov.
Succesele Revoluţiei Franceze au modificat
raporturile internaţionale. Ideile de libertate şi
suveranitate naţională au contribuit la intensificarea
luptei de eliberare socială şi naţională a numeroase
popoare, printre care sârbi, români, bulgari, greci. Din
interese strategice, Franţa nu vroia dezmembrarea
Imperiului Otoman şi nu sprijinea lupta pentru
independenţă a acestor popoare de sub dominaţia
turcească. Rusia profită de această situaţie şi se erijează
în conducătoare a luptei de eliberare a acestor popoare
şi de protectoare a ortodocşilor din Imperiul Otoman.
În urma războiului din 1806-1812, Rusia vroia
ambele Principate române şi independenţa Serbiei,
iar Turcia este de acord să-i cedeze teritoriul dintre
Prut şi Nistru. Legalitatea acestui act a fost contestată
de boierii moldoveni, de domnitorul Callimachi, de

Hartă a Basarabiei,
realizată după o schiţă a Marelui Stat Major rusesc

oameni politici şi de cultură ai vremii, dar fără niciun
rezultat pentru mica ţărişoară Moldova.
În lucrarea sa ,,Despre români” Karl Marx afirma
referitor la acest act că Turcia nu putea să cedeze
un teritoriu care nu-i aparţinea. În conformitate cu
,,Capitulaţiile” încheiate între domnitorii Principatelor
române şi Imperiul Otoman, acesta trebuia să asigure
pacea şi integritatea teritoriilor suzerane, care plăteau
tribut. Dar cine să apere şi să ia partea ţărilor mici?
Politica unor ţări puternice pe atunci (Franţa, Rusia,
Turcia) s-a repetat asemănător mai târziu în istorie,
când alte puteri tot aşa de hrăpăreţe şi egoiste, uzând
de înţelegeri secrete şi ultimatumuri ameninţătoare, au
împărţit forţat teritorii ale unor ţări mici pentru a le
atrage în jocul lor de război şi cotropire.
În acel an 1812, Rusia a fost foarte mulţumită de
bogata ofrandă primită, asupra căreia s-a repezit cu
toată puterea şi pe care nu s-a mai gândit să o restituie
niciodată. În legătură cu această ocupare forţată trebuie
remarcat că, deşi în ,,Tratatul de Amiciţie şi Frăţie”
dintre Turcia şi Uniunea Sovietică de la Moscova
(16 martie 1921), bazat pe ,,principiul de fraternitate
al naţiunilor” şi pe ,,dreptul popoarelor de a-şi hotărî
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singure soarta”, se stabileşte că toate tratatele încheiate
între Turcia şi Rusia Ţaristă sunt nule şi abrogate, cel
referitor la Basarabia nu a fost amintit niciodată.
Rusia, după cum ştim, nu a admis niciodată
pierderea Basarabiei, a cerut-o imperios în 1940, a
reluat-o în 1944, iar astăzi când o parte din aceasta
formează Republica Moldova, o are din nou în
viziune concentrată. După raportul odios din 1812
principala preocupare a guvernelor ţariste, în afara
exploatării nemiloase a bogăţiilor Basarabiei, a fost
deznaţionalizarea populaţiei băştinaşe.
Ţarismul a folosit metode şi practici cunoscute de
dislocare a naţiunii titulare, care în 1812 avea cam
86 % vorbitori ai aceleiaşi limbi ca cei din Principate,
iar după 100 de ani rămăsese numai 50 % din populaţie.
S-a forţat emigrarea, mai ales a orăşenilor şi ţăranilor
înstăriţi în Siberia, Crimeea, Caucaz şi Dobrogea şi
au fost aduşi din Imperiu ruşi, ucraineni, bulgari,
găgăuzi, evrei, germani, greci. Afluxul de alogeni a
făcut ca oraşele din Basarabia să devină foarte pestriţe,
iar limba rusă singura limbă comună. S-a impus
rusificarea prin administraţia de stat, prin învăţământ,
justiţie, schimbarea numelor de familie, de localităţi şi
străzi etc.
Moldovenii nu aveau voie să facă parte din armata
ţaristă, până la reforma din 1874. În ciuda protestului

clerului din Basarabia, biserica ortodoxă este trecută
în obedienţa patriarhiei Moscovei. Şerbia şi robia
ţăranilor fără pământ, care fuseseră desfiinţate în
1749 pe tot cuprinsul Moldovei, au fost restabilite în
Basarabia de regimul ţarist, până la reformele din toată
Rusia, din anii 1869-1875.
Limba română a fost interzisă, nu mai existau şcoli
în mediul rural şi ca urmare rata analfabetismului a
devenit din ce în ce mai mare. Izolată de Patria-mamă,
Basarabia a fost transformată pe parcursul celor peste
100 de ani de dominaţie într-o colonie a Imperiului
Rus. Trebuie totuşi constatat faptul că planurile de
rusificare a populaţiei autohtone nu au dat rezultatele
scontate. Cu toată apriga rusificare, populaţia rurală,
temelia ţării, a rămas precupănitor moldovenească, mai
ales prin limbă, datini şi obiceiuri.
Evenimentele istorice, războaiele din Balcani şi
Crimeea au avut influenţă asupra Basarabiei, atât ca
delimitare geografică, cât şi asupra vieţii locuitorilor
săi care, în majoritate moldoveni, au privit totdeauna
cu speranţă şi simpatie către vecinii din Principatele
Române, unite sub numele România.
De-a lungul deceniilor, basarabenii nu au pierdut
legătura cu fraţii lor de dincolo de Prut, de care
s-au socotit întotdeauna legaţi prin limbă, tradiţii
şi năzuinţe. Foarte mulţi basarabeni şi-au adus

Militari moldoveni şi români la Chişinău, în martie 1918 – în centrul imaginii, Alexandru Marghiloman şi I. Inculeţ
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contribuţia la culturalizarea
printr-un memorandum, să se
poporului român, la păstrarea
constituie Sfatul Ţării.
tradiţiilor, consolidarea limbii
În aprilie are loc la Chişinău
române, formarea naţiunii
adunarea extraordinară a cle
române. Rămân bine cunoscute
rului şi mirenilor în Epar
hia
în istorie numele lui Alexandru
Chişinău-Hotin, care pro
pune
Haşdeu, al fiului său Bogdan
ca Basarabia să devină auto
Petriceicu Haşdeu, al lui
nomă. Acest lucru l-au cerut
Constantin Stamate, Nicolae
şi mai târziu, la Congresul
Donici, Alexandru Donici,
preoţilor şi mirenilor de la
Alecu Russo, Dobrogeanu
Moscova. Între 21-24 mai
Gherea, Constantin Stere,
s-a desfăşurat la Chişinău
Alexei Mateevici, Paul Gore,
primul Congres al ţăranilor din
Daniel Ciugureanu, Ion
Basarabia. De mare însemnătate
Inculeţ, Pan Halippa şi mulţi
în lămurirea opţiunilor româ
alţii, care au luptat cu abnegaţie
neşti ale intelectualităţii basara
pentru apărarea fiinţei moldo
bene a avut-o Congresul Învăţăvenismului (româ
nismului) de
torilor Moldoveni, care a avut
o parte şi de alta a Prutului.
loc la Chişinău la 28 mai
Ion C. Inculeţ, preşedintele Sfatului Ţării
În permanenţă, în Basarabia
1917. Când Paul Gore a
s-a resimţit mişcarea de
salutat congresul prin cuvintele
eliberare şi de independenţă pornită de intelectuali şi ,,fraţi români, viitori luminatori ai neamului nostru”
susţinută de toate păturile sociale. Această mişcare a învăţătorii, speriaţi să nu fie învinuiţi de ,,separatism”,
fost sprijinită şi politic, de oameni din diferite partide au început să strige că sunt moldoveni. Paul Gore
şi organizaţii şi anume: Liga culturală a românilor i-a lămurit că moldovenii sunt o ramură din neamul
basarabeni, Partidul socialiştilor revoluţionari, Partidul românesc, iar poetul preot, Alexei Mateevici a spus
Social-Democrat din Rusia, Partidul Naţional că avem o singură limbă a neamului: ,,Limba noastră-i
Democrat Românesc, Partidul Naţional Moldovenesc. limbă sfântă,/ Limba vechilor cazanii/ care-o plâng şi
De asemenea, această mişcare a fost sprijinită de care-o cântă/ Pe la vatra lor ţăranii.
societatea civilă şi soldăţimea sătulă de război, mai
În urma multor dezbateri s-a hotărât introducerea
ales în perioada 1917-1918, perioada de destrămare a alfabetului latin în toate scrierile.
imperiului ţarist.
Aceleaşi idei despre româ
nism şi moldovenism
Răsturnarea autocraţiei ţariste în urma Revoluţiei le-au susţinut reprezentanţii Basarabiei la Congresul
din februarie 1917 şi evenimentele care au modificat Popoarelor din Rusia (Kiev, Septembrie 1917). Ştim
de la o zi la alta cursul vieţii interne a Rusiei, au şi vedem însă şi astăzi că sunt încă mulţi care au alt
contribuit la crearea unui climat favorabil mişcărilor de adevăr în această dispută şi care fac alte istorii. În acea
eliberare naţională şi socială a popoarelor încorporate perioadă tulbure, poporul Basarabiei se agăţa cu greu
cu forţa în imperiul ţarist. În acest climat revoluţionar, la carul istoriei, era în moduri diferite privit de ţările
în martie 1917 are loc constituirea Partidului Naţional din jur, toate în război şi foamete, de organizaţii şi de
Moldovenesc, care prin intermediul ziarului ,,Cuvântul oameni. De aceea, asupra basarabenilor aveau multă
moldovenesc” cheamă moldovenii la unire, la lupta influenţă şi veştile despre alte popoare. Astfel, ei au
pentru o viaţă naţională slobodă.
fost însufleţiţi de exemplele popoarelor care se eliberau
Remarcăm în această perioadă multiple acţiuni ale treptat din imperiul ţarist: finlandezii, polonezii,
diferitelor pături şi structuri sociale, în lupta pentru letonii, estonienii.
libertate. În 6-7 aprilie are loc la Chişinău Congresul
Dar nu acelaşi lucru l-a produs încercarea
Uniunii Cooperatorilor. La 18 aprilie se adună la ucrainenilor de a încorpora în noul stat ucrainean, fără
Odessa peste 10.000 de ostaşi moldoveni care cer ca niciun asentiment, gubernia Basarabia.
Basarabia să fie condusă de aleşi în Sfatul Ţării. Pentru
Ostaşii basarabeni din armata rusă de pe Frontul
că printre ei erau şi voluntari ardeleni, au apărut şi Român au lansat iniţiativa de a constitui un Comitet
steguleţe tricolore (roşu, galben, albastru), pe lângă cele central militar care să conducă acţiunile necesare
roşii afişate. Tot aceşti militari vor cere în luna iunie, pentru realizarea fără piedici a idealurilor de autonomie
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şi slobozenie. În zlele de 20-27 octombrie 1917, în
Casa Eparhială din Chişinău a avut loc Congresul
Militarilor Moldoveni, care a luat hotărâri importante
în contextul mişcării de renaştere şi eliberare naţională
a românilor basarabeni. Cei peste 500 de militari au
proclamat autonomia Basarabiei şi au adoptat decizia
de a convoca organul suprem al Basarabiei – Sfatul
Ţării, alcătuit din 120 de deputaţi. Congresul a adoptat
şi hotărârea de a începe organizarea armatei naţionale,
naţionalizarea şcolii, realizarea reformei agrare. De
asemenea, a numit biroul de organizare a Sfatului Ţării.
La 25 octombrie/7 noiem
brie are loc cu succes
lovitura de la Palat a gărzilor bolşevice, care se va
numi Marea Revoluţie din Octombrie. Congresul
Moldovenilor trimite o dele
gaţie la Petrograd, care
discută cu V. I. Lenin şi L. D. Trotski. Recomandarea
celor doi a fost: ,,procedaţi cum vă dictează conştiinţa şi
interesul politic, dar hotărârea să fie luată de Sfatul Ţării”.
La 21 noiembrie 1917 se deschide Sfatul Ţării. Pre-
şedinte Ion Inculeţ, vicepreşedinte Pan Halippa,
secretar Ion Buzdugan. Sfatul Ţării adoptă la
decembrie 1917 prima sa Declaraţie – proclamarea
Republicii Democrate Moldoveneşti, egală în drepturi
cu Republica Federativă Democratică Rusă.
Noua entitate se revendică şi legitimează din
dreptul său la autodeterminare consacrat de Revoluţia
rusă, dar şi din ,,trecutul său istoric”. Aceasta reliefează
în special prin stema şi drapelul tricolor, apartenenţa la
spaţiul moldovenesc şi românesc.
La 6 ianuarie 1918, autorităţile bolşevice de la
Petrograd au dizolvat Adunarea Constituantă a întregii
Rusii, punând capăt experimentului democratic iniţiat
de Revoluţia din Februarie. La 13 ianuarie şi Ucraina
îşi proclamă independenţa de stat. În această situaţie şi
organizaţia bolşevică basarabeană din Odessa, după ce a

luat în prizonierat detaşamentul de ostaşi transilvăneni
sosiţi în ajutor de la Kiev, ameninţă să suprime Sfatul
Ţării şi să pună mâna pe putere.
În această perioadă situaţia în ţară era foarte
încordată şi nesigură. România era ocupată aproape în
întregime, iar prin Basarabia se trecea fără nicio regulă.
Acţionau bande de aşa-zişi revoluţionari, care atacau şi
jefuiau atât transporturile de marfă militare sau civile
(ale ruşilor sau ale puterilor centrale), cât şi pe cetăţeni
sau pe militari.

Liceul nr. 3, locul în care s-a votat unirea Basarabiei cu România.

28

În această situaţie, Guvernul României dând curs
demersurilor Consiliului directorilor generali şi de
comun acord cu Aliaţii şi cu generalul Scerbacev,
comandantul armatelor ruse de pe Frontul Român, a
dispus, din considerente militare, trimiterea a 4 divizii
peste Prut, în ajutorul autorităţilor basarabene.
În consecinţă, guvernul bolşevic a rupt relaţiile cu
România, a arestat ambasadorul şi a sechestrat tezaurul
român dat în păstrare la Moscova. La 24 ianuarie1918,
în virtutea situaţiei care s-a creat şi conform voinţei
poporului, ,,Sfatul Ţării a adoptat cu unanimitate
de voturi Declaraţia prin care se proclama Republica
Democratică Moldovenească Independentă. Ca
semnificaţie politică, acest fapt este un pas hotărâtor,
care a rupt Basarabia de Rusia şi care ducea spre
alipirea cu România”.
Deşi foarte multe entităţi şi organizaţii din
Basarabia au cerut unirea cu Patria-mamă, România,
acest lucru nu a fost posibil de îndeplinit repede şi fără
obstacole. Au existat multe păreri şi idei privind modul
de realizare a unirii, au existat multe condiţii care se
dovedeau favorabile, dar şi foarte multe nefavorabile, au
existat oameni diferiţi, de diferite clase sociale, diferiţi
politic sau etnic, dar până la urmă unirea s-a realizat.
Consider că aceasta s-a realizat ca urmare a geniului
românesc, aşa cum a spus Alexandru Marghiloman,
în discursul său la Chişinău, la 27 martie 1918: ,,Să
ne închinăm în faţa geniului rasei noastre care a permis
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poporului Basarabiei să-şi păstreze vie, printre veacuri,
scânteia care la prima suflare a libertăţii a aprins inimile
lor, şi să salutăm adânc pe aceşti oameni care, fără
preocupări egoiste, putând să rămână conducătorii unui
stat, au voit mai bine să fie servitorii unei naţiuni”.
În şedinţa solemnă din 27 martie/9 aprilie 1918,
în numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:
,,Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Negră
şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută
şi mai bine de ani din trupul vechei Moldove, în puterea
dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului
că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte
şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România”.
În urma votului, care s-a făcut în mod deschis,
cu 86 voturi pentru, 36 abţineri 3 voturi împotrivă şi
13 deputaţi lipsă, Sfatul Ţării a adoptat Declaraţia
istorică de unire cu România
La 27 noiembrie 1918, deputaţii Sfatului Ţării,
sub influenţa deciziilor istorice ale României din
Transilvania şi Bucovina de a se uni cu România, vor
renunţa la condiţiile solicitate în martie şi vor proclama
unirea necondiţionată cu statul român.
Aceasta a fost pe scurt istoria şi modul de înfăptuire
a acestei uniri, prima unire a unei provincii la întregita
ţară a Românilor, evenimentul pe care îl comemorăm cu
nostalgie la fiecare 27 martie şi despre care, acum 30 de
ani (dar din păcate, uneori şi azi), nu era bine să aminteşti.
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UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
DE LA 24 IANUARIE 1859.
TEMELIA MARII UNIRI DIN 1918
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
înălţarea ta pe tronul lui Ştefan cel
Marea Unire – de fapt reunirea
Mare, s-a înălţat însăşi naţionalitatea
pentru a doua oară de la Regatul Daciei
română. Alegându-te pe tine Domn
– a tuturor pământurilor româneşti,
în ţara noastră, am voit să arătăm
la 1 Decembrie 1918, nu ar fi fost
lumii ceea ce toată ţara doreşte, la legi
posibilă dacă şase decenii mai devreme
noi oameni noi. O, Doamne! Mare şi
nu ar fi avut loc Unirea Principatelor
frumoasă îţi este misiunea. Constituţia
Române – Moldova şi Valahia. Cel
din 19 august ne însemnează o epocă
chemat de istorie să întruchipeze
nouă şi Măria ta eşti chemat s-o
pe primul domnitor al Principatelor
deschizi - Fii dar omul epocii; fă ca
Române Unite, a fost colonelul
legea să fie tare, iar tu Măria ta, ca
Alexandru Ioan Cuza. Marea faptă a
Domn fi bun fi blând, fi bun mai ales cu
românilor de la 1859 s-a înfiripat în
cei pentru care mai toţi domnii trecuţi
condiţii deosebit de grele. Dar, uniţi
au fost nepăsători sau răi …Fă, dar ca
chiar în pofida celor trei mari imperii
domnia ta să fie cu totul de pace şi de
vecine (ţarist, otoman şi habsburgic),
dreptate; împacă patimile şi urile dintre
românii au făcut Unirea Principatelor,
noi şi reintrodu în mijlocul nostru
temelia României Mari de la 1918,
strămoşeasca frăţie. Fi simplu măria ta,
când trupului Ţării i s-au adăugat
fi bun, fi domn cetăţean, urechea ta să fie
Basarabia, Bucovina şi Transilvania.
pururi deschisă la adevăr şi închisă la
Unirea de la 24 ianuarie 1859 a fost
una dintre mişcările de monumentală Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor minciuni şi la linguşire.
Porţi un frumos şi scump nume,
inteligenţă politică ale patrioţilor al Principatelor Unite, simbol al voinţei
numele lui Alexandru cel Bun. Să
români din toate timpurile. Profitând
de unire a poporului român.
trăieşti dar mulţi ani, o Doamne! ca prin
de înfrângerea Rusiei în Războiul
Crimeii (1853-1856), unioniştii români din ambele dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituţiilor noastre,
Principate au pus în operă un vis multisecular, prin simţămintele tale patriotice să mai putem ajunge la acele
timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexandru cel Bun
folosindu-se de jocul de interese ale marilor puteri.
Unul dintre artizanii Unirii a fost Mihail zicea ambasadorilor din Bizanţ că România nu are ocrotitor
Kogălniceanu care, cu prilejul alegerii colo decât pe Dumnezeu şi sabia
nelului Al. I. Cuza ca sa. Să trăieşti Măria ta!”.
domn
al
Moldovei
Cuza Vodă în domnia
(5 ianuarie 1859), a sa de 7 ani s-a comportat
ţinut un discurs de o în mare măsură după
exemplară fineţe istorică, principiile enunţate de
rămasă antologică prin Mihail
Kogălniceanu.
frumuseţea sa, care este Iată câteva exemple:
valabilă cu deosebire şi
Din dragoste s-a în
în zilele noastre; ,,După trupat: ,,…Într-o dimi
154 ani de dureri, umiliri neaţă – istoriseşte marele
şi de degradare naţională, nostru pictor Nicolae
Moldova a reintrat în Grigorescu (1838-1907),
vechiul său drept, consfinţit în <Aduceri aminte> prin capitulaţiile sale, ne vine vestea că s-a
dreptul de a-şi alege pe ales Cuza Domnitor în
Nicolae Grigorescu,
Mihail Kogălniceanu
capul său, pe domn. Prin amândouă capitalele (Iaşi
fotografie din anul 1873
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şi Bucureşti –n.a,) am lăsat tot, am pus şaua pe cal şi fuga la
târg (Târgu Neamţ, pictorul zugrăvind atunci icoanele la
Mănăstirea Agapia – n.a) Atunci am văzut eu ce va să zică
bucuria unui popor. Cântece, jocuri, chiote în toate părţile.
Îţi ieşeau oamenii în drum cu oala plină cu vin; care cum
se întâlneau luau vorba de Cuza, de Unire, se îmbrăţişau şi
încingeau hora în mijlocul drumului. Şi era un ger de crăpau
pietrele! Da’ unde mai sta cineva în casă? Am văzut bătrâni
care plângeau de bucurie. Vreo săptămână n-am putut lucra.
Trimeteam la târg de două ori pe zi după veşti. Plăteam
câte trei şi câte patru sfanţi pe o gazetă şi ne strângeam toţi
să ascultăm noutăţi – noviţele – cum le ziceam pe atunci.
Nici nu era chip să ne gândim la altceva. Mi-aduc aminte
că stam seara până târziu şi făceam desenuri alegorice despre
Unirea Principatelor… Vremi de credinţă erau acestea! Era
mai multă iubire între oameni şi mai multă cinste!”
,,Eu am fost de faţă la acest fapt!”. Unul dintre
militanţii cei mai activi pentru unire, Mihail
Kogălniceanu, declara în adunarea electivă din Iaşi,
la 15 februarie 1861: ,,Când, după îndoita alegere,
domnitorul (Cuza –n.a) a trecut prin Focşani, spre a lua
frâiele guvernului din Ţara Românească, Înălţimea Sa a
binevoit a primi pre Ioan Roată şi a asculta durerile sale.
Înălţimea Sa, spre onoarea sa eternă, a vărsat asupra unei
inimi sângerânde cuvinte mângâietoare, l-a îndemnat
să se liniştească şi i-a dat doi pumni de galbeni. Atunci
Roată, cu lacrimi mulţămi Domnului pentru dar, însă l-a
întrebat: Dară onoarea mea cine mi-o dă ? - Vei spune,
ia răspuns Înălţimea Sa, că ai vorbit cu Vodă: Vei spune că
Domnul României te-a îmbrăţişat. Nimeni nu va putea să
mai zică că eşti dezonorat.” Şi Domnul convenţional (În
baza convenţiei din 1858 de la Paris –n.a.), a îmbrăţişat
pe ţăranul român Ion Roată). ,,Eu, Încheie Kogălniceanu,
am fost de faţă la acest fapt, care va fi o frumoasă trăsătură
în viaţa lui Alexandru Ioan I”.
Marele povestitor Ion Creangă, avea să treacă în
nemurire, prin scris, ,,acest fapt” – primirea ţăranului
obidit Ion Roată care se plângea de palmele ce i le dase
un boier şi care îl scuipase şi în obraz.
La 13 noiembie1862, după cum se dovedeşte
într-o epistolă trimisă lui Titu Maiorescu: ,,Tocmai de
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aniversarea (înfiinţarea ,,Junimii”-n.a.) mi-a venit şi
mie câteva idei şi, ca să nu le scap, am fost nevoit să las
cea mai veselă petrecere aniversară şi să nu mă pot vide
cu dumneavoastră, cel mai drăgălaş profesor şi cel mai
bun voitor ce am avut în viaţa mea, …iaca, chiar acum,
la şase ore dimineaţa, am gătit de scris anecdotă pentru
,,România Jună” şi o trimit cu poşta de dimineaţă…”.
Povestirea ,,Moş Ion Roată şi Cuza Vodă” a apărut
întâia oară în Almanahul Societăţii Academice
,,România Jună” la Viena, 1883, sub titlul ,Anecdotă”,
apoi a fost preluată de ,,Convorbiri literare” la 1 iunie
1883, pag 114, sub titlul „Ioan Roată şi Cuza Vodă”.
Cum a ratat România şansa de a-şi declara inde
pendenţa prin Alexandru Ioan Cuza: trădarea lui
Dimitrie A. Sturza.
În anul 1903, ziarul
Bucureştean ,,Ţara” pu
blica un articol sub titlul
,,Trădarea lui Sturza faţă
de Cuza”, din care redăm
principalele pasaje: ,,Îm
păratul Napoleon al III-lea
avea o simpatie deosebită
pentru Cuza, de când cu
Lagărul de la Furceni
(Prahova) şi, gândindu-se
cum ar putea să-l mărească
pe Cuza în faţa românilor
îi trimite o scrisoare printrDimitrie A. Sturdza
un curier special, în care îi
scrie: <Strânge oricâtă armată ai şi concentreaz-o în câteva
puncte pe malul Dunării, apoi proclamă independenţa
tării, căci eu voi sili Turcia să primească pe aceasta ca
fapt împlinit>.
Bucuros de o asemenea veste, Domnitorul a avut
funesta idee de a o comunica şi secretarului său
particular de atunci, nimeni altul decât D.A. Sturza.
Acesta, în înţelegere cu Ion Ghica, fostul bey de Samos,
s-a grăbit să înştiinţeze consulii englez, austriac şi
prusian de uluitoarea tentativă napoleoniană. Pe dată a
fost alarmată presa occidentală, spre penibila impresie
a împăratului Franţei. Drept urmare, telegrama
laconică a lui Napoleon al III-lea către Cuza Vodă: <O
ţară care are asemenea trădători nu merită independenţa
> Telegrama era însoţită de extrase din presa engleză
care publicase textul scrisorii lui Napoleon către Cuza.
Indignarea lui Cuza Vodă n-a mai avut margini, a
aşteptat cu nerăbdare sosirea necredinciosului secretar
personal la palat şi, întâmpinându-l în capătul de sus
al edificiului domnesc ieşean din strada Lăpuşneanu,
i-a aplicat corecţia meritată: <Mişelule, ceea ce publică
ziarele engleze, le-au cunoscut Napoleon eu şi cu tine:
cine este trădătorul între noi?> şi fără să mai aştepte un
răspuns, îl pălmui pe D.A.Sturza, dându-i un picior în
spate, care îl făcu să se rostogolească pe scara palatului.
După ce furia îi trecu, Cuza Vodă îşi dete seama ce
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trebuia să facă şi trimite să prindă şi să aresteze pe
D.A. Sturza. Însă în zadar îl căutară prin toate părţile
căci trădătorul înţelesese situaţia, fugise la Giurgiu şi
de acolo trecu Dunărea în Turcia pe care o servise în
detrimentul patriei şi naţiunii române.
Dimitrie A. Sturza avea să moară în 1914, ultimii
şapte ani din viaţă petrecându-i în ospicii, îndeosebi în
străinătate. Fiul său, colonelul Alexandru D. Sturza,
avea să trădeze, la rândul lui România, trecând la nemţi
în anul 1917, cu planurile de luptă ale armatei române.
După incidentul cu D.A.Sturza, Cuza Vodă,
împreună cu Costache Negri şi Mihail Kogălniceanu
au continuat să insiste pe lângă Poarta otomană şi
Puterile garante, pentru realizarea unităţii depline
a Principatelor Române şi, în sfârşit, la 20 noiembrie
1861, Imperiul Otoman şi Puterile europene au căzut
de acord că unirea Moldovei cu Ţara Românească, fiind
deja un fapt împlinit, trebuie acceptată. Drept pentru
care, Imperiul otoman, sub a cărui suzeranitate încă
ne aflam, a eliberat şi trimis Firmanul de organizare
administrativă a Moldovei şi Ţării Româneşti, însă
numai pe timpul vieţii lui Cuza Vodă. Unirea era acum
deplină.
La 11 decembrie 1861 Alexandru Ioan Cuza a dat
citire Proclamaţiei de la Iaşi. A fost cea mai scurtă şi
mai penetrantă din întreaga sa domnie şi una dintre
cele mai frumoase din istoria noastră:
,,Români ! Unitatea este îndeplinită. Naţionalitatea
Română este întemeiată. Acest fapt măreţ, dorit de
generaţiile trecute, aclamat de Corpurile Legiuitoare,
chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă,
de Puterile garante şi s-a înscris în datinile Naţiunilor.
Dumnezeul părinţilor noştri a fost cu ţara, a fost cu noi.
El a întărit silinţele noastre prin înţelepciunea poporului
şi a condus naţiunea către un falnic viitor. În zilele de 5 şi
24 ianuarie aţi depus toată a voastră încredere în Alesul
Naţiei, aţi întrunit speranţele voastre într-un singur
domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă
iubiţi Patria, veţi şti a o întări. Să trăiască România !”.
La 24 ianuarie 1862 s-a deschis la Bucureşti, în
clădirea de pe dealul Mitropoliei Primul Parlament al
Ţării. În faţa adunării deputaţilor munteni şi moldoveni,
reuniţi pentru prima dată în şedinţă comună, alesul
legitim al naţiei, Domnitorul Al. I. Cuza a proclamat
,,Unirea definitivă a Principatelor”. Cu numai
două zile mai înainte, adică pe data de 22 ianuarie
1862, se alcătuia primul guvern unitar al statului
român modern. Tot la 24 ianuarie 1862, Parlamentul
Ţării a decis ca numele de ROMÂNIA, care se afla
pe buzele şi în sufletele tuturor locuitorilor trăitori
din vremuri imemorabile în spaţiul de dincoace şi de
dincolo de arcul Carpaţilor, să devină numele oficial
al Ţării. Deci, cu 156 de ani în urmă, statul nostru
a devenit ROMÂNIA. În sfârşit, tot la 24 ianuarie
1862, Municipiul Bucureşti a fost proclamat Capitala
României. În cei şapte ani de domnie, Alexandru Ioan
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Cuza a făcut pentru poporul român mult mai mult
decât alţii în zeci de ani.
La 1859 românii au început marea acţiune spre
împlinirea visului lor, prin alegerea unui singur
domnitor, în persoana colonelului Alexandru Ioan
Cuza. Cele două principate de la Nordul şi de la
Sudul Milcovului s-au unit, pentru ca în 1877-1878
tânărul stat naţional român să-şi proclame şi apoi
să-şi consfinţească pe câmpul de luptă independenţa
naţională. Mai rămânea un pas de făcut: întregirea
unităţii naţionale.
Între1878 şi 1914 – anul izbucnirii celei dintâi
conflagraţii mondiale – drumul parcurs pentru atingerea
acestui obiectiv naţional a fost lung şi anevoios, mai
cu seamă pentru românii aflaţi sub stăpâniri străine.
Mişcarea memorandistă din Transilvania (1892-1894),
acţiunile întreprinse în Bucovina, răpită samavolnic în
1775 de Imperiul habsburgic, ca şi cele deosebit de
dificile din cauza stăpânirii aspre ţariste din Basarabia,
au contribuit la menţinerea mereu vie a dorinţei
românilor de a se uni cu ,,Ţara”.
Iată de ce, la izbucnirea Primului Război Mondial
românii au văzut o oportunitate pentru înfăptuirea
visului lor. Diferenţe au existat numai în ceea ce
priveşte modalitatea realizării lui. Dacă unii dintre
oamenii politici şi intelectuali doreau o intrare
imediată în război alături de puterile Antantei (Franţa,
Anglia, Rusia, apoi şi Italia) pentru ca Transilvania să
fie unită cât mai repede cu România, alţii, dimpotrivă,
susţineau realipirea mai întâi a Basarabiei, ameninţată
cu deznaţionalizarea totală de către Rusia ţaristă, după
care, mai devreme sau mai târziu, ar fi venit şi rândul
provinciilor stăpânite de Austro-Ungaria. În sfârşit, mai
erau şi cei care nu concepeau că Germania şi aliatele ei
(Austro-Ungaria, Bulgaria şi Turcia ) vor fi înfrânte şi
ca atare se orientau spre o alianţă cu acestea . Au mai
existat şi păreri legate de momentul intrării României
în conflictul mondial. Unii îl doreau imediat, alţii
dimpotrivă, susţineau calea expectativei. Între aceştia
erau fără îndoială şi cei care, realişti, considerau că
armata română încă nu era pregătită suficient pentru
a putea participa la un conflict atât de complex, care
se anunţa a fi de lungă durată. Toate aceste frământări
erau însă subsumate unei singure idei: aceea a realizării
unităţii naţionale depline.
După cum bine se cunoaşte a primat neintervenţia
armată. Anii de neutralitate dintre 1914-1916 nu au fost
deloc uşori. În 1914 a încetat din viaţă regele Carol I,
cel dintâi reprezentant al dinastiei de Hohenzollern
pe tronul României. La urmat nepotul său, regele
Ferdinand, care a trebuit mai întâi să lupte cu el însuşi,
să rupă cu trecutul său şi să se dedice idealurilor ţării
pe tronul căreia ajunsese şi mai apoi cu forţele politice
interne şi cu conjunctura externă.
Pe măsură ce conflictul căpătă dimensiuni tot mai
ameninţătoare, România era presată, de o tabără sau
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alta, de a i se alătura, fiecare
considerând că, prin des
chiderea unui nou front pe
pământ românesc forţele
aflate deja pe câmpul de
luptă se vor dispersa. Pentru
a-şi atinge scopurile, atât
Antanta cât şi Puterile
Centrale au început să
facă promisiuni României:
de la susţinerea for
mală
a idealurilor ei naţionale,
până la promisiunea cedării
unor teritorii din cele pe
Regele Ferdinand
care le stăpâneau. Presiunea
din exterior era completată cu cea din interior, forţele
politice româneşti, intelectualitatea, întregul popor
dorind intrarea cât mai grabnică în luptă.
Aceasta s-a hotărât în vara anului 1916. Insuficient
pregătită şi înzestrată, armata română, după primele
succese din Transilvania, a cunoscut înfrângerile
de la Turtucaia, de pe Olt, de pe Neajlov şi Argeş,
care au condus la ocuparea a două treimi din ţară de
trupele Puterilor Centrale. Au început zilele grele ale
refugiului în Moldova, ale ocupării Bucureştilor, ale
exploatării samavolnice a bogăţiilor ţării, ale încălcării
independenţei şi demnităţii poporului român. La
acestea s-a adăugat o iarnă nemiloasă, care a provocat,
din cauza frigului şi foametei, mii de morţi. Restul ţării
rămas liber, a fost nevoit să se lupte cu un duşman mai
nemilos decât cel întâlnit pe câmpul de luptă: epide
mia de tifos exantematic
şi febra recu
rentă, care
a decimat populaţia
retrasă în Mol
dova. O
rază de speranţă a venit
din partea aliaţilor, care
şi-au trimis în România
misiuni militare menite
să contribuie la refacerea
armatei române. Cea
mai importantă, atât sub
raport numeric, cât mai
cu seamă a armamentului
şi modului de instrucţie,
Generalul Berthelot
a fost, fără îndoială
Misiunea Militară Fran
ceză, condusă de generalul Henri Mathias Berthelot.
Noua armată română, renăscută în timpul iernii şi în
prima jumătate a anului 1917, avea să obţină strălucitele
victorii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, unde vitejia
ostaşilor şi iscusinţa comandanţilor au uimit nu numai
pe aliaţi, dar şi pe duşman, care au fost nevoiţi să-i
recunoască meritele.
Victoriile din vara anului 19017 au fost însă
umbrite de defecţiunea venită din partea armatei ruse,
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dezorientată odată cu izbucnirea revoluţiei bolşevice.
Părăsită de un aliat puternic, care îi devenise ostil,
România a fost nevoită să încheie umilitoarea pace de
la Buftea ( 7 mai 1918), niciodată insă ratificată. În
condiţiile în care marile imperii din jurul României
încep să se destrame, se creează şi condiţiile pentru
înfăptuirea, treptat, treaptă cu treaptă, a idealului
întregirii statale româneşti. Prima a fost Basarabia,
care la 27 martie 1918 votează, după 106 ani de
stăpânire ţaristă, revenirea la patria-mamă. I-a urmat,
la 28 noiembrie, Bucovina, pentru ca la 1 decembrie
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia să hotărască
Unirea Transilvaniei cu România. ,,Se înfăptuia visul
de dorul cui ne-au răposat şi moşii şi părinţii”.
Această înfăptuire trebuia să fie plătită însă cu noi
jertfe. Pe de o parte umilinţele îndurate de delegaţia
română la Conferinţa de Pace de la Paris, unde marile
puteri, uitând presiunile făcute asupra României de
a intra în război ca şi imensele ei sacrificii umane
(aproape 1 milion de vieţi) şi materiale, au tratat-o
aproape ca pe o ţară învinsă. Pe de altă parte, acţiunile
guvernului bolşevic ungar, condus de Béla Kun, a cărui
armată a trecut Tisa, intrând în Transilvania. Armata
română, din nou mobilizată, a fost nevoită să riposteze,
reuşind să înlăture guvernul bolşevic ungar, la 3 august
1919, intrând în Budapesta, fiind primită cu încredere
de populaţia oraşului, terorizată până atunci de armata
roşie ungară.
Încheierea tratatelor de pace cu puterile învinse
în război - de la Versailles cu Germania, de la SaintGermain-en-Laye cu Austria, de la Neuilly-sur-Seine
cu Bulgaria, de la Trianon cu Ungaria şi de la Sévres cu
Turcia – au pus capăt celei dintâi conflagraţii mondiale,
ale cărei consecinţe vor dăinui în perioada care a urmat,
stând la baza evenimentelor care aveau să vie.
Evenimentele de acum 100 de ani au fost înfăptuite
de întregul popor român, care a susţinut ideea realizării
unităţii statale depline, care a îndurat lipsurile, foametea,
bolile, groaza şi umilinţa în faţa ocupanţilor germani,
austro-ungari, turci şi bulgari. În frunte s-au aflat
personalităţi importante, care şi-au pus întreaga energie
în vederea înfăptuirii idealului naţional. Acestora li
s-au alăturat miile de eroi, ştiuţi şi neştiuţi, căzuţi pe
câmpurile de luptă, care cu preţul supremei jertfe, au
apărat pământul românesc, pregătind întregirea deplină.
Făurirea Marii Uniri la 1918 constituie evenimentul
crucial al întregii istorii româneşti.
Cei 22 de ani ai României reîntregite constituie
unica perioadă din întreaga istorie a neamului în
care românii şi-au găsit în sfârşit mântuirea lor
pe acest pământ. România Mare a fost apoteoza
românismului şi trebuie să rămână un ideal suprem
pentru toţi românii şi să acţionăm pentru restabilirea
dreptăţii româneşti şi pentru lichidarea totală a
consecinţelor criminalului protocol adiţional secret
la Pactul Ribbentrop-Molotov.
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Slujitorii Bisericii şi Unirea din 1918
– Interviu cu academician
prof. doctor Mircea Păcurariu (Sibiu) –
Colonel (r) VICTOR NEGHINĂ
v A existat o colaborare între biserică şi armată
în trecutul poporului român?
v În tot decursul istoriei, oştile române au fost
însoţite pe câmpurile de luptă de preoţi. De pildă, oştile
lui Ştefan cel Mare au fost însoţite şi de preoţii care
săvârşeau slujba de îngropare a celor căzuţi la datorie.
În oastea lui Mihai Viteazul se cunosc preoţi care au
luptat cu sabia în mână împotriva oştirilor invadatoare
otomane. Mai târziu, în Transilvania, se cunosc zeci de
preoţi care au fost alături de ţăranii răsculaţi, în 1784,
sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan. În timpul
Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, Avram
Iancu, conducătorul acestei revoluţii, a înfiinţat în
Munţii Apuseni „Legiunea XIII Gemina”. În cadrul
acesteia s-au aflat şi mulţi preoţi din localităţile din
Apuseni şi din vecinătate.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, în cadrul
„Miliţiei naţionale”, care s-a creat în Ţara Românească
au activat trei preoţi. În timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza (1859-1866) s-au creat primele posturi
de preoţi militari în armata română. În Războiul de
Independenţă din 1877, trupele româneşti au fost
însoţite pe front de zece „confesori militari”. În timpul
Războiului de Independenţă, în Mănăstirea Horezu a
fost înfiinţat un spital militar, iar 15 măicuţe, în frunte
cu maica stareţă Eufrosina Şteflea, au mers voluntar
la spitalul militar din Turnu-Măgurele iar alte 15 în
spitalul militar din Craiova, în care au fost internaţi şi
îngrijiţi sute de răniţi, de către medici din Rm. Vâlcea
şi maicile mănăstirii.
Deci, s-a creat o adevărată tradiţie de conlucrare
între biserică şi armată.
v Care a fost situaţia în timpul Primului Război
Mondial?
v Încă înainte de intrarea României în război,
în 1915, preotul Constantin Nazarie, profesor la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, a fost numit
protopop al preoţilor militari activi şi a celor care vor
fi mobilizaţi în caz de război. La 15 august 1916 acest
preot a fost numit şef al Serviciului Religios de pe
lângă Marele Cartier General al Armatei Române.
În cursul războiului au slujit ca preoţi militari peste
250 de preoţi din vechea Românie, câţiva dintre ei
şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă pentru apărarea

patriei. Alţii au fost luaţi prizonieri şi deportaţi în
Germania sau în Bulgaria, unde au trăit şi au fost
obligaţi să muncească în condiţii umilitoare. Toţi aceşti
preoţi şi-au făcut din plin datoria pe câmpurile de luptă
fiind apreciaţi de comandanţii armatei şi decoraţi.
Preoţii care au rămas alături de credincioşi în teritoriile
ocupate de trupele germane (Oltenia și Muntenia) au
cunoscut suferinţe şi mai mari. Aproximativ 20 de
preoţi din aceste părţi de ţară au fost împuşcaţi de
soldaţii din armata germană. Alţii au fost deportaţi
în Germania unde şi-au pierdut viaţa. În judeţele
Constanţa, Tulcea, Brăila şi Ialomiţa, alţi 20 de preoţi
au fost împuşcaţi de soldaţii din armata bulgară.
Nu trebuie trecuţi cu vederea cei peste 250 de călugări
şi călugăriţe care s-au înrolat ca voluntari în serviciile
medical-sanitare ale armatei române şi câţiva au murit
la datorie. Un singur exemplu: Maica Mina Hociotă din
Sălişte, Judeţul Sibiu, devenită măicuţă la Mănăstirea
Văratic, pe frontul din Moldova din vara anului 1917 a
fost rănită, iar după externare a îndeplinit funcția de
şef al trenului militar cu care s-au transportat răniţii
la spitalele din Iaşi, de pe frontul din sudul Moldovei.
Pentru merite deosebite a fost decorată cu „Crucea
Comemorativă de Război”, precum şi cu Insigna
„Mărăşeşti”. După război, autorităţile superioare ale
Bisericii Ortodoxe Române, i-au încredințat funcţia de
maică stareţă la Mănăstirea din localitatea Nămăeşti,
Judeţul Argeş, unde a slujit până în anul 1977, când
a trecut în lumea celor drepţi. A fost înhumată în
Cimitirul Eroilor din comuna Nămăeşti.
Într-o altă zonă a pământului românesc, în
Bucovina, mai mulţi preoţi au fost închişi într-un
lagăr de lângă Graz; câţiva au murit acolo din cauza
condiţiilor inumane de viaţă.
În Basarabia, mai mulţi preoţi „moldoveni” au fost
mobilizați în armata ţaristă şi trimişi pe front. Printre
ei s-a numărat ţi tânărul preot Alexei Mateevici, mort
într-un spital militar din cauza tifosului. Câţiva preoţi
au fost împuşcaţi la retragerea trupelor ruseşti bolşevice
din vara anului 1917. În primele luni ale anului 1918,
armata română care a intrat în Basarabia a fost însoţită
de peste 30 de preoţi, fie din vechea Românie, fie din
Transilvania.
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v Care a fost situaţia preoţilor români din
Transilvania în anii 1916-1918?
v După ce România a intrat în război, la 1427 august 1916, alături de puterile Antantei, auto
rităţile maghiare au declanşat o puternică acţiune de
reprimare a oricăror manifestări cu caracter românesc.
Atenţia lor s-a manifestat în primul rând împotriva
intelectualilor, mai cu seamă a preoţilor, îndrumătorilor
satelor româneşti.
Aproximativ 150 de preoţi români – fie ortodocşi,
fie uniţi – au fost arestaţi, judecaţi şi aruncaţi în
închisorile din Cluj, Tg. Mureş, Odorhei, Oradea,
Timişoara, Caransebeş Seghedin. Ei erau acuzaţi
de „trădare de patrie” (maghiară) sau de „spionaj în
favoarea României”.
Alţi peste 220 de preoţi şi vreo 15 preotese, dintre
care unele cu copii mici, au fost deportaţi în judeţul
Sopron, regiunea cea mai îndepărtată din vestul
Ungariei, unde au trăit în cea mai neagră mizerie, unii
până la sfârșitul anului 1918. Majoritatea celor închişi
sau deportaţi erau din judeţul Sibiu, Făgăraş, Braşov
sau din actualele judeţe Covasna, Harghita şi Mureş.
După retragerea trupelor române din Transilvania,
în septembrie 1916, peste 130 de preoţi din părţile
Sibiului, Făgăraşului şi Braşovului au fost nevoiţi să
se retragă în vechea Românie de teama represaliilor
autorităţilor maghiare.
Menţionăm şi faptul că peste 20 de preoţi au
fost mobilizaţi şi trimişi pe front pentru îngrijirea
sufletească a soldaţilor români care erau nevoiţi să
lupte în armata austro-ungară, în Italia sau în Galiţia.
În primele luni ale anului 1919, au fost ucişi în
Transilvania aproximativ 10 preoţi, după destrămarea
monarhiei habsburgice şi
bolşevizarea armatei
maghiare şi secuieşti, de către trupele maghiare
devotate regimului comunist în frunte cu Béla Kun.
v Care a fost aportul slujitorilor Bisericii la
realizarea actului de la 1 Decembrie 1918?
v Încă din 1917, Guvernul României a trimis
într-o „misiune patriotică” în Statele Unite şi apoi
în unele capitale din Europa occidentală, pe preoţii
Ioan Moţa din Orăştie şi Vasile Lucaciu din Şişeşti
– Maramureş. Ei au fost primiţi de diferiţi oameni
americani şi de însuşi preşedintele W. Wilson. În
noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central cu
sediul la Arad, l-a trimis pe profesorul Nicolae Bălan de
la Institutul Teologic din Sibiu, la Iaşi, pentru a prezenta
Guvernului României doleanţele poporului român din
Transilvania.
De acolo, el a trimis o scrisoare lui Vasile Goldiş prin
care îl sfătuia să convoace o mare adunare naţională
la Alba Iulia şi să ceară unirea necondiţionată cu
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România. În cursul lunii noiembrie 1918 toţi preoţii
au lucrat pentru constituirea consiliilor naţionale
româneşti locale şi a gărzilor naţionale româneşti din
localităţile Transilvaniei.
La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918, între cei 1.228 de delegaţi oficiali,
peste 300 erau slujitori ai bisericii. Lucrările adunării
au fost prezidate de Gheorghe Pop de Băseşti şi
de episcopii Ioan de la Arad şi Dimitrie Radu de la
Oradea. Între cei care au vestit poporului unirea cu
România, „pe câmpul lui Horea”, s-au numărat şi câţiva
episcopi şi preoţi. În Marele Sfat al Naţiunii Române,
constituit la Alba Iulia la 2 Decembrie 1918, între cei
250 de membri, figurau toţi episcopii, mulţi profesori
de teologie, protopopi şi preoţii. Actul Unirii a fost
prezentat la Bucureşti Regelui Ferdinand şi guvernului
de o delegaţie a Adunării de la Alba Iulia din care au
făcut parte şi episcopii Miron Cristea de la Caransebeş
şi Iuliu Hossu de la Gherla. De consemnat şi faptul
că în cadrul celor două corpuri de armată înfiinţate de
Consiliul Dirigent în Transilvania, au fost încadraţi
peste 40 de preoţi, în cadrul structurilor de nivel de
Regiment şi Divizie, care au însoţit trupele ardelene
şi cele din Regatul nou al României în luptele purtate
în vara anului 1919 împotriva trupelor maghiare,
campanie care s-a încheiat la 2 august 1919, cu ocuparea
Budapestei de către Divizia 16 Infanterie, comandată
de ardeleanul General de Brigadă Alexandru Hanzu
(originar din localitatea Cacova, Judeţul Sibiu).
Aşadar, slujitorii bisericii s-au numărat printre
cei care au contribuit la realizarea statului român
unitar.
v Au mai activat preoţi români în armata română
şi după 1918?
v La scurt timp după Unire, s-a înfiinţat Episcopia
Armatei cu sediul la Alba Iulia. Ea a fost condusă de
episcopii Ioan Stria (1923-1937) şi Partenie Ciopron
(1937-1948). S-au creat posturi noi de preoţi militari
pentru principalele garnizoane din ţară. Îl consemnăm
aici pe preotul Ioan Dăncilă din garnizoana Sibiu,
care a activat ca preot – colonel şi vicar al Episcopiei
Armatei până în anul 1947, când autoritățile comuniste
au desfiinţat structurile religioase din rândul armatei,
inclusiv Episcopia armatei, iar preoţii militari au
fost înlăturaţi din armată, fără a li se asigura condiţii
minime de existenţă. Am trăit un mare sentiment de
bucurie, după Revoluţia din decembrie 1989, când
noile autorităţi statale şi religioase au reînfiinţat
serviciul religios în structurile armatei, care îşi aduce
o substanţială contribuţie la educarea militarilor în
spiritul dragostei de patrie şi de credinţa străbună.
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În încheiere, vă rog să transmiteţi un mesaj citito
rilor publicaţiilor în care va apărea acest interviu de
mare importanţă în contextul anului centenar 2018.
Acum, în anul 2018, proclamat de Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române – Anul comemorativ al
făuritorilor Marii Uniri din decembrie 1918, suntem
chemaţi să exprimăm recunoştinţa noastră faţă de
Dumnezeu, „Împăratul neamurilor” (Apoc. 15,3). El
ne-a ajutat să vedem înfăptuirea statului nostru unitar
român, astfel „clădindu-se temeliile fericirii noastre
viitoare”, cum afirma atunci „bătrânul naţiei”, George
Pop de Băseşti. Datori suntem cu toţii să păstrăm unitatea
de credinţă şi de neam, să preţuim tezaurul nostru etnic
şi să manifestăm cu elan sentimentul patriotic de care
au fost animaţi înaintaşii noştri bravi şi bărbaţii Marii
Uniri. Oricare ar fi obstacolele şi nedumeririle privind
viitorul nostru şi al Ţării, dacă noi, românii, Îl iubim pe
Mântuitorul Înviat şi trăim conform Legii dumnezeieşti,
binecuvântările Sale şi darurile Învierii, vor umple casele

noastre şi toată România Mare. Toţi cei care slujim Ţara
cu Crucea şi Spada să fim uniţi în vecie şi vom birui
toate obstacolele. Dumnezeu să ne ajute!
∗∗∗
În numele cititorilor vă adresez cele mai calde şi
sincere mulţumiri pentru amabilitatea cu care aţi dat
curs acestui interviu, dar şi pentru valoarea lui istoricodocumentară, prin evocarea contribuţiei slujitorilor
din armata română, cu Crucea în frunte şi cu Biblia în
mâini, în lupta pentru făurirea şi apărarea visului de
veacuri al poporului român, realizat cu 100 de ani în
urmă la 1 Decembrie 1918, în cetatea Alba Iulia, cetate
simbol al primei Uniri din 1600, înfăptuită de marele
conducător de oşti, Mihai Viteazul.
Dumnezeu să vă ocrotească sănătatea şi harul
în slujba Bisericii Ortodoxe Române şi să daţi spre
lumină noi opere scrise despre strânsa legătură dintre
biserică, poporul român şi armata sa.

v
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ANUL 1940 – ANUL DEZMEMBRĂRII
TERITORIALE A ROMÂNIEI
Colonel (r) ing. BUCUR CONSTANTIN-MIRCEA
Evoluţia situaţiei politice şi militare internaţionale
de la sfârşitul deceniului IV al secolului trecut a
influenţat grav soarta tânărului stat unitar român, la
mai puţin de 22 de ani de la Marea Unire din 1918.
Politica europeană era dictată tot mai pregnant
de statele totalitare, revizioniste: Germania, Uniunea
Sovietică,Italia,Ungaria,astfel că începând cu anul 1939,
vechile alianţe şi tratate încheiate după Primul Război
Mondial sunt sistematic încălcate, se promovează
forţa sau ameninţarea cu forţa în relaţiile dintre state,
se încheie noi alianţe, care pregătesc agresiuni armate
şi noi cuceriri sau revendicări teritoriale. Toate statele
care au frontieră comună cu România sunt angrenate
în diferite etape ale conflictului armat mondial, gata să
fie declanşat, în ciuda politicii de neutralitate.
Cehoslovacia este destrămată de către Germania
(10-16 martie 1939), care anexează Boemia şi Moravia,
Slovacia devenind un stat marionetă (în timp ce Marea
Britanie şi Franţa – puteri garante – nu au nicio poziţie.
În urma acestor evenimente grave, armata română
este mobilizată parţial şi se încep lucrările de fortificaţii
în Nord-Estul ţării, se iau măsuri de redislocare a
forţelor pentru acoperirea fontierelor.
Pactul
de
neagresiune
germano-sovietic
(Ribbentrop – Molotov), încheiat la 23-24 august 1939,
surprinzător, între două state cu ideologii diferite, dar
cu aceleaşi tendinţe expansioniste, permite împărţirea
Poloniei între Germania şi Uniunea Sovietică, iar
în clauzele secrete ale acestuia se stabilesc sfere de
influenţă: Germania în Lituania, iar Uniunea Sovietică
în Finlanda, Letonia, Estonia şi Basarabia.
La 1 septembrie 1939, fără un avertisment prealabil,
Germania invadează Polonia; puternica maşină de
război a agresorului număra peste 1.250.000 militari,
având ca veritabil ,,vârf de lance” diviziile blindate,
care foloseau cu succes tactica ,,blitzkrieg” – ului şi un
suport aerian de circa 1500 avioane.
La 17 septembrie 1939 armata sovietică invadează
Polonia dinspre Est şi reuşeşte, într-un termen
relativ scurt, să facă joncţiunea cu armata germană,
pe aliniamentele stabilite. La 28 septembrie 1939
dezmembrarea Poloniei este hotărâtă: partea vestică
revenind Germaniei, care constituie un ,,Guvernământ
general”, iar partea estică – Ucraina, şi Bielorusia
vestică, precum şi Lituania revin U.R.S.S.S. care, pentru
prima dată în istorie, are acum o frontieră comună cu
Germania.

În conflictul deja declanşat, România declară
oficial starea de neutralitate, la 6 septembrie 1939, dar
potrivit tratatului anterior, va permite iniţial aliaţilor
Poloniei să tranziteze ţara cu armament şi tehnică
de luptă, iar după 17 septembrie, o parte din trupe,
conducerea armatei, preşedintele, guvernul (şi chiar
tezaurul polonez), sunt refugiate în România, care
asigură acestora condiţii corespunzătoare de cazare şi
hrană în taberele de refugiaţi, amenajate în zona Târgu
Jiu.
Puterile Alianţei, Franţa şi Marea Britanie, cer
oficial Germaniei să se retragă din Polonia dar, în
urma refuzului acesteia, la 3 septembrie 1939 declară
,,stare de război” (la care se vor alinia Australia,
Canada şi India). Riposta militară, atât de necesară
şi aşteptată, se reduce la o scurtă ofensivă franceză în
Saar, urmată de replierea pe poziţii anterior amenajate
(9-13 septembrie) şi de începerea debarcării corpului
expediţionar britanic (11 eptembrie 1939). Această
atitudine de ,,non beligeranţă – non combat”, a
puterilor garante, a contribuit la situaţia dezastruoasă
în care se afla Polonia.
În acest context trebuie evidenţiată situaţia din
Finlanda, care în urma unor provocări armate datorate
trupelor sovietice de frontieră, rupe relaţiile diplomatice
cu U.R.S.S.S., iar aceasta ordonă armatei sovietice să
invadeze Karelia, la 30 noiembrie 1939. Deşi, la cererea
Finlandei, se întruneşte Liga Naţiunilor, aceasta
doar recomandă statelor neutre să sprijine Finlanda
agresată. Lipsite de sprijinul scontat, trupele finlandeze,
comandate de mareşalul Mannerheim opun o eroică
rezistenţă pe aliniamentele fortificate (care îi poartă
numele). După trei luni de lupte grele, în condiţii
de iarnă polară, încep negocierile pentru încheierea
unui tratat de pace, care se finalizează la Moscova, la
13 martie 1940. U.R.S.S. păstrează istmul Kareliei, cu
fortăreaţa Viborg şi baza navală de la Hango – Marea
Baltică, precum şi importante teritorii în Laponia şi
zona strategică Murmansk.
Anul 1940 este anul extinderii agresiunilor,
atât în Vest cât şi în Est. Astfel, Germania invadează
Danemarca şi Norvegia (9 aprilie 1940), apoi Olanda,
Belgia şi Luxemburg (10 mai 1940) şi începe campania
împotriva Franţei, care cu toată rezistenţa opusă pe
aliniamente succesive, este obligată să ceară armistiţiu,
încheiat cu Germania la 22 iunie 1940 şi la 24 iunie cu
Italia. Armatele statelor aliate din Vestul Europei au
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capitulat succesiv, iar la 4 iunie se finalizează dezastruos
evacuarea combatanţilor britanici (circa 235.000) şi
francezi (aprox. 115.000), după eşecul operaţiunilor
militare de la Dunkerque.
Toate aceste cuceriri teritoriale permit o
îmbunătăţire evidentă a poziţiilor strategice şi mai
ales economice, ale Germaniei naziste, care încheie
numeroase acorduri, în mod evident avantajoase pentru
Germania, prin care se valorifică resursele materiale
şi umane din teritoriile ocupate, pentru consolidarea
puterii militare a Reichului şi continuarea cu succes
a acţiunilor expansioniste. România era vizată în
mod deosebit, în încheierea unor asemenea acorduri,
datorită rezervelor de petrol şi materii prime strategice
şi încheie, în luna mai 1940, un pact comercial de tip
,,petrol – arme”, care a caracterizat relaţiile comerciale
şi în continuare, precum şi politica de apropiere cu
puterile Axei.
Înfrângerea neaşteptată, fulgerătoare a Franţei,
retragerea corpului expediţionar englez, ocuparea
unei mari părţi a Europei de Vest, cu state prietene şi
partenere ale României, acapararea cu forţe armate şi
includerea a vaste teritorii din ţările vecine U.R.S.S.,
prcum şi atitudinea ezitantă a aliaţilor participanţi la
Înţelegerea Balcanică, care îngrijoraţi de propria soartă
evitau opţiuni care să afecteze propria neutralitate,
au dus la izolarea completă a României pe plan
internaţional. În astfel de situaţie, când principalii
aliaţi tradiţionali erau înfrânţi, lipsită de orice
sprijin exterior, România se vede expusă acţiunilor
conjugate ale forţelor care ameninţau în mod tragic
dezmembrarea sa teritorială.
Nu întâmplător, la 23 iunie 1940, Viaceslav
Molotov informa pe ambasadorul german de la
Moscova că ,,Soluţionarea problemei Basarabiei nu
mai permite nicio amânare. Guvernul sovietic tinde la o
soluţionare paşnică însă e decis să întrebuinţeze forţa în
caz că guvernul român refuză o înţelegere paşnică”.
Răspunsul ambasadorului german este elocvent pentru
poziţia Germaniei, interesată pe de o parte de evitarea
oricărui conflict militar, care să creeze dificultăţi sau
să întrerupă achiziţionarea de petrol din România, dar
şi preocuparea ca, în cazul acceptării unor revendicări
sovietice asupra unui teritoriu acestea să nu fie
dăunătoare intereselor Reich-ului.
Considerându-se că s-a obţinut asentimentul
Berlinului prin această ,,consultare reciprocă’ în
chestiuni de interes comun, guvernul sovietic a
prezentat, în ziua de 26 iunie 1940, orele 22, o notă
ultimativă guvernului României, prin care se impunea
cedarea teritoriului Basarabiei dintre Prut şi Nistru şi a
nordului Bucovinei, răspunsul urmând să fie dat a doua
zi, în mai puţin de 24 ore !
Prin Nota de răspuns a Guvernului României
din 27 iunie, acesta declară că este gata să procedeze
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imediat şi în spiritul cel mai larg la discutarea amicală
şi de comun acord a tuturor propunerilor guvernului
sovietic, ,,urmând ca acesta să indice locul şi data acestor
discuţii, precum şi a desemna delegaţii la aceste convorbiri
care vor avea rezultat crearea de relaţii trainice de bună
înţelegere între cele două ţări, U.R.S.S. şi România”.
Răspunsul Guvernului regal al României din
27 iunie 1940 a fost considerat imprecis, întrucât nu
se preciza dacă se acceptă necondiţionat restituirea
neîntârziată a Basarabiei şi Nordului Bucovinei
ceea ce a determinat Guvernul sovietic să someze
Guvernul României, în noaptea de 27/28 iunie 1940,
printr-un ultimatum, să accede la propunerea
Guvernului sovietic prin:
,, 1. În decurs de patru zile, începând cu ora 14 (din
ziua de 28 iunie 1940), să se evacueze teritoriul Basarabiei
şi Bucovinei de trupele româneşti;
2. Trupele sovietice, în acelaşi timp să ocupe teritoriul
Basarabiei şi partea de Nord a Bucovinei;
3. În cursul zilei de 28 iunie (aceeaşi zi !), trupele
sovietice să ocupe următoarele puncte: Cernăuţi, Chişinău,
Cetatea Albă (n.a. principalele oraşe, cele mai populate
din Basarabia şi Bucovina);
4. Guvernul regal al României să ia asupra sa
răspunderea în ceea ce priveşte păstrarea şi nedeteriorarea
căilor ferate, parcurilor de locomotive şi vagoane, podurilor,
depozitelor, aerodromurilor, întreprinderilor industriale,
uzinelor electrice, telegrafului;
5. Să numească o comisie …pentru lichidarea
chestiunilor în litigiu, în legătură cu evacuarea trupelor
române şi instituţiilor statului …;
Guvernul sovietic insistă ca Guvernul regal al
României să răspundă la propunerea sus menţionată, nu
mai tărziu de 28 iunie ora 12 (ora Moscovei)’’.
Sub presiunea acestor note ultimative (de o aroganţă
specifică unei puteri acaparatoare) şi ţinând seamă de
totala izolare a ţării, Guvernul României, ,,pentru a
evita grave urmări pe care le-ar avea recurgerea la forţă
şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, se
vede silit să primească condiţiile de evacuare specificate în
răspunsul sovietic”.
În cele două Consilii de Coroană, convocate de
urgenţă în ziua de 27 iunie 1940, ca urmare a notelor
ultimative, au fost şi personalităţi de frunte ale vieţii
politice, care s-au pronunţat pentru neacceptarea
ultimatumului şi pentru mobilizarea armatei în
vederea apărării frontierelor ţării grav ameninţate.
Cu acest prilej, suveranul, regele Carol al II-lea,
nota în memoriile sale: ,,am ieşit din Consiliu amărât
şi dezgustat, toţi cei care făceau pe eroii la prânz (n.a.
data primului Consiliu), s-au dezumflat seara. Numai
6 voturi din cei 26 prezenţi au fost pentru rezistenţa
armată. Numele lor merită să fie înscrise cu litere de aur
în cartea demnităţii româneşti: Nicolae Iorga, Victor
Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop (n.a. senator
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ardelean), Ştefan Ciobanu (n.a. academician, profesor,
senator basarabean), Ernest Urdăreanu (n.a. aghiotant
regal)’’.
Un aspect caracteristic este acela că la fixarea
noilor frontiere sovieticii au folosit o hartă la scara
1/1.800.000, astfel că traseului marcat cu un creion
gros îi corespundea pe teren unei fâşii lată de câţiva km
ceea ce a permis să fie încorporată abuziv şi regiunea
Herţa.
Specific unei agresiuni mârşave, pregătită din
timp, perioada de numai 96 ore lăsată la dispoziţia
autorităţilor române a reprezentat o grea încercare
pentru armată. Deşi la sfârşitul fiecărei zile trupele
române trebuia să fie distanţate de cele sovietice
printr-o etapă de mers, în realitate retragerea s-a făcut
sub presiunea forţelor Armatei Roşii, care depăşeau
permanent liniile de demarcaţie şi provocau frecvente
incidente armate. Această situaţie a dus la pierderea
unor importante cantităţi de materiale, tehnică de
luptă şi chiar efective de cavalerie, care nu au mai putut
fi evacuate din cauza stării precare a drumurilor şi a
capacităţii reduse de transport pe calea ferată.
Prin acest prim rapt teritorial România pierde,
între 28 iunie-13 iulie 1940 întreaga Basarabie,
Nordul Bucovinei şi Ținutul Herţa, cu o suprafaţă de
50.977 kmp şi aproximativ 3.770.000 locuitori, din
care peste 53 % români, 15 % ucraineni, 10 % ruşi,
7 % evrei, 5 % bulgari ş.a.
Totodată România renunţă (1 iulie) la garanţiile
de neutralitate anglo-franceze (care nu mai puteau
avea niciun efect în urma ultimatumului sovietic) şi
manifestă o apropiere faţă de Germania nazistă.
Agresiunea U.R.S.S. a încurajat evident, guvernele
ungar şi bulgar să-şi reafirme deschis revendicările
teritoriale faţă de România.
Politica Ungariei faţă de ţara noastră era reliefată
de amiralul (?!) Mikloş Horthy care, încă înainte de
a prelua puterea declara: ,,Inamicul numărul unu al
Ungariei este România, pentru că cele mai mari pretenţii
teritoriale sunt împotriva ei , pentru că ea este cea mai
puternică dintre statele vecine. De aceea principalul ţel al
politicii externe este rezolvarea problemelor cu România,
prin recurgerea la forţă”.
Guvernul ungar este încurajat în acest demers de
Germania nazistă şi Italia fascistă (aliate politic şi
militar prin Axa Berlin-Roma). Acestea se temeau
totuşi să provoace un conflict militar româno-ungar,
care ar putea duce la întreruperea livrărilor de petrol,
atât de necesar maşinii de război sau şi mai grav,
distrugerea instalaţiilor petroliere din Valea Prahovei.
Hitler şi Musolini erau preocupaţi să controleze
acţiunile regimului horthist, pentru ca acestea să nu
contravină intereselor celor două puteri fasciste în
bazinul inferior al Dunării, posibil teatru de importante
operaţiuni militare.
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Pentru a exercita presiuni asupra României Hitler
a trimis (la 15 iulie 1940) o scrisoare ameninţătoare
regelui Carol al II-lea - care se arătase dispus să
adopte o atitudine prietenoasă faţă de Germania prin care, pe un ton ultimativ i se cerea să se încadreze
definitiv în linia politică a Reich-ului şi să ,,accepte
revendicările Ungariei şi Bulgariei” subliniind că
,,o revizuire a graniţelor devine inevitabilă, mai devreme
sau mai târziu - şi probabil într-un timp foarte scurt rezultatul ar putea fi chiar distrugerea României”.
Întrucât în scrisoare se afirma că guvernul horthist
este dornic să trateze cu România ,,pe baza unui
compromise echitabil”, primul ministru, Ion Gicurtu
şi ministrul de externe Mihai Manolescu, au abordat
posibilitatea desfăşurării de negocieri românoungare. Din păcate, negocierile purtate la Turnu
Severin (16-24 august 1940) au rămas fără rezultat,
ca urmare a atitudinii părţii ungare de a nu se ajunge
la o soluţionare dreaptă şi durabilă a acestor delicate
probleme teritoriale.
Alarmat de perspectiva de a vedea compromisă
aprovizionarea cu petrol din România, Hitler a decis,
la 26 august, un set de măsuri militare şi politice.
Astfel, a ordonat trimiterea în zona de Est a 10 divizii
şi a dispus ca 2 divizii blindate să se afle la extremitatea
sudică a Guvernământului General al Poloniei,
practic la graniţele României şi Ungariei. Totodată a
acceptat să exercite, împreună cu Italia, un ,,arbitraj”
în conflictul teritorial româno-ungar. Ca urmare, la
28 august 1940, guvernul român a fost invitat să
trimită la Viena, în ziua de 30 august, o delegaţie
,,împuternicită” cu depline puteri pentru a încheia un
acord definitiv, guvernele german şi italian dorind să
prezideze ,,o mediaţiune” care să conducă la un accord
ungaro-român. De asemenea, guvernului ungar i
s-a solicitat (la 27 august) să trimită plenipotenţiari
la Viena, pentru ca prin ,,arbitraj” să se soluţioneze
conflictul teritorial.
Convocaţi la Viena, reprezentanţii României au
fost supuşi, de către miniştrii de externe ai Axei –
Ribbentrop şi Ciao – la un adevărat şantaj. Acest
,,arbitraj” impus României a fost în realitate un adevărat
DIKTAT de la Viena, din 30 august 1940, o violare
flagrantă, brutală şi cinică a principiilor suveranităţii
şi independenţei naţionale. În faţa delegaţilor români,
supuşi permanent ameninţărilor şi presiunilor, a fost
invocată insistent dispariţia statului român, ca urmare
a atacului simultan al puterilor limitrofe, susţinute
de Germania şi U.R.S.S. Astfel, la 30 august 1940,
România, lipsită de posibilitatea oricărui sprijin
extern, aflată într-o tragică izolare internaţională, a
fost obligată să accepte necondiţionat Diktatul de la
Viena impus de Germania nazistă şi Italia fascistă.
Prin acest al doilea rapt teritorial, partea de NordVest a ţării, cu un teritoriu de 43.492 kmp şi o populaţie
de 2.667.000 locuitori, din care 50 % români,
35 % maghiari, 6 % evrei ş.a., a fost alipită abuziv
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România în septembrie 1940

Ungariei horthiste. Noile frontiere sunt garantate
acum de puterile Axei (inclusiv cele de la Est), prin
acelaşi tratat.
Sentinţa dictatorială de la Viena a rănit profund
sentimentele patriotice şi naţionale ale întregului popor
român, care s-a manifestat cu indignare şi revoltă faţă
de această nouă amputare teritorială.
În timpul dezbaterilor din Consiliul de Coroană
dedicat acestui tragic eveniment s-au conturat două
curente diferite. Un prim curent, care s-a dovedit
majoritar, a apreciat că în conjunctura internaţională
din anul 1940, nu era recomandată rezistenţa armată,
considerându-se că acceptarea Diktatului, dureroasă şi
umilitoare, era singura soluţie pentru salvarea statului
român. Dar, aşa cum sublinia Gh.Tătărescu: ,,Am
credinţa că ceea ce se face astăzi e provizorat… Nu trebuie
să ne uităm la ce este provizoriu ci numai la ce trebuie să
rămână etern – unitatea României”.
Reprezentanţii celui de-al doilea curent, între care
Constantin I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, mitropolitul
Nicolae Bălan, Victor Iamandi, Ştefan Ciobanu
(basarabean), se pronunţau împotriva acceptării
Diktatului, pentru rezistenţă armată. Cu deosebită
putere, Nicolae Iorga a condamnat politica revizionistă,
a chemat populaţia din partea de Nord-Vest a ţării,
întregul popor român, să treacă la acţiune împotriva
răpirii teritoriale.
Manifestările de masă, spontane sau organizate,
la Bucureşti, Cluj, Timişoara, Braşov, Arad, Sibiu,

Iaşi, Alba Iulia sau Constanţa au exprimat protestul
şi hotărârea de condamnare a raptului teritorial şi au
chemat la apărarea integrităţii ţării. Din păcate, nici
regele Carol al II-lea, nici alte foruri de conducere, nu
au luat în considerare această puternică stare de spirit
favorabilă rezistenţei, care anima întreaga naţiune
română.
Sub presiunea evenimentelor, guvernul prezidat
de Ion Gigurtu demisionează, iar la 4 septembrie este
numit Preşedinte al Consiliului de Miniştri generalul
Ion Antonescu, care preia, începând cu 5 septembrie
1940, principalele prerogative ale puterii şi devine
,,conducător al statului”. La 6 septembrie, complet
izolat şi compromis prin politica externă şovăitoare şi
atitudinea capitulantă în faţa agresiunii, regele Carol
al II-lea abdică, transmiţând prerogativele regale fiului
său Mihai I (care nu împlinise 19 ani).
Guvernul Marii Britanii, la 5 septembrie, prin
Winston Churchill şi ulterior cel al Statelor Unite, prin
declaraţie oficială, exprimă nerecunoaşterea arbitrajului
germano-italian de la Viena, fără ca aceasta să aibă un
efect concret.
În această situaţie deosebit de încordată pentru
integritatea statului român, guvernul bulgar a considerat
că a sosit momentul pentru a ridica pretenţii teritoriale
asupra părţii de Sud a Dobrogei – Cadrilaterul, astfel
că la 7 septembrie se semnează, tot la Craiova, (la fel
ca în 1913) Tratatul de frontieră româno-bulgar, prin
care Judeţele Durostar şi Caliacra intră în componenţa

40
Bulgariei, acestea reprezentând o suprafaţă de 7.726
kmp, cu aproximativ 407.000 locuitori, din care 26 %
români, 36 % turci, 37 % bulgari ş.a.
Ca urmare a acestor rapturi teritoriale din vara
anului 1940 României, prin forţă sau ameninţare
cu forţa, i-a fost smuls peste 33 % din teritoriu, cu
peste 7.000.000 locuitori, marea majoritate români.
Acestea au avut consecinţe deosebit de grave asupra
capacităţii de apărare a ţării, dintre care importantă a
fost diminuarea disponibilului de mobilizare cu peste
o treime, de la 3,5 milioane în 1937, la 2,2 milioane
de oameni în 1941. De asemenea, abandonarea
forţată a unor importante amenajări genistice şi
capacităţi industriale de înzestrare a armatei, precum
şi modificările survenite în configuraţia zonelor de
operaţii, prin pierderea unor aliniamente considerate
fundamentale, precum ,,Poarta Someşului – la Vest şi
aliniamentul Nistrului şi a adâncimii operative la Est,
au avut o influenţă puternică asupra organizării unei
apărări eficiente a teritoriului.
În consens cu întregul popor, armata română a avut
aceeaşi atitudine fermă de condamnare a rapturilor
teritoriale şi s-a dovedit a fi hotărâtă, aşa cum sublinia
la 25 august 1940 generalul Gheorghe Mihail, şeful
Marelui Stat Major, ,,să apere teritoriul naţional,
independenţa şi suveranitatea, să nu cedeze nicio
brazdă de pământ din teritoriul ţării”.
Redimensionarea şi restructurarea organismului
militar, începute în toamna anului 1940, au fost strict
corelate cu noile dimensiuni teritoriale, demografice
şi economice impuse statului român. Directivele
operative elaborate de Marele Stat Major au vizat în
exclusivitate scopuri defensive, forţele şi mijloacele
alocate fiecărei zone de operaţii fiind în concordanţă
cu estimările privind intenţiile forţelor adverse şi
reflectând noul statut politic şi militar al României.
Din 12 octombrie începe intrarea trupelor germane,
pe baza ,,garanţiilor” din 30 august privind noile
graniţe. Misiunea militară germană, deşi avea ca
atribuţii declarate pregătirea militară şi instruirea
trupelor, ocupă principalele zone strategice în Valea
Prahovei, Bucureşti, pe Prut frontieră. La mijlocul
lunii noiembrie efectivele erau de peste 22.000 militari
germani, iar în iarnă au ajuns la aproape 500.000, din
care 130.000 au trecut în Bulgaria.
Reorganizarea forţelor armatei române, la nivelul
comandamentelor şi trupelor, s-a făcut în spiritul
directivelor militare care, pornind de la limitele impuse
de posibilităţile economice şi financiare, precum şi
de efective mobilizabile, prevedeau formarea unei
armate mici dar puternice, cu o perfectă încadrare şi
dotare, disciplinată şi bine instruită. Se urmărea cu
precădere restructurarea organizatorică şi reducerea
efectivelor de mari unităţi şi unităţi de infanterie şi
cavalerie, reorganizarea şi modernizarea serviciilor
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prin introducerea mijloacelor mecanizate, creşterea
ponderii aviaţiei de bombardament, măsuri de creştere
a puterii combative a Flotei de la Marea Neagră, ş.a. În
consecinţă, efectivele armatei au scăzut în decembrie
1940 la circa 378.000 militari, reprezentând o pătrime
din cifra din iunie (ca urmare a mobilizării generale,
decretată la 27 iunie 1940).
Trebuie menţionat şi faptul că mutilarea teritorială
a statului naţional român a afectat grav situaţia
economică şi socială şi piaţa internă, care ulterior au
cunoscut o evoluţie ascendentă. Măsurile energice
întreprinse de al doilea guvern Ion Antonescu, format
exclusiv din militari şi tehnicieni (după îndepărtarea
legionarilor din guvern în ianuarie 1941), au vizat
cu precădere creşterea capacităţilor de înzestrare a
armatei şi pregătirea economiei şi teritoriului naţional
pentru ,,stare de război”, prin militarizarea instituţiilor
de stat, şi particulare (la 18 februarie 1941), precum
şi prin mobilizarea agricolă, care viza rechiziţionarea
de bunuri agricole şi a folosirii locuitorilor valizi
nemobilizaţi, în situaţii de conflict (la 10 martie 1941).
Încă de la prima întrevedere cu Adolf Hitler, la
22 noiembrie 1940, conducătorul statului a contestat
valabilitatea Diktatului vienez, afirmând că : ,,România
nu va renunţa niciodată la luptă … şi va ridica glasul
atunci când se va încheia pacea generală pentru a obţine ceea
ce i se cuvine”. Sperând că pe această cale se poate obţine
anularea Diktatului şi redobândirea teritoriilor răpite, şi-a
exprimat dorinţa de a se alătura puterilor Axei, astfel că la
23 noiembrie 1940, generalul Ion Antonescu semnează la
Berlin adeziunea României la ,,Pactul tripartit (încheiat
la 27 septembrie 1940), între Germania, Italia şi Japonia.
Regimul antonescian angajase astfel ţara în sistemul Axei,
pe ,,un drum fără ieşire şi fără întoarcere”, în timp ce ,,marea
majoritate a românilor era ostilă germanilor”, aşa cum se
sublinia în presa vremii.
La 22 iunie 1941 orele 03.30 Germania atacă
U.R.S.S. Potrivit Pactului de alianţă cu Puterile
Axei, România participă alături de trupe din Italia,
Ungaria, Finlanda, precum şi contingente de voluntari
din aproape toată Europa, care luptau împotriva
,,pericolului bolşevic”.
Participarea României a fost motivată de raţiunile
de stat şi naţionale: eliberarea teritoriilor ocupate în
iunie 1940 (ceea ce s-a realizat prin forţa armată până
la sfârşitul lunii iulie 1941, dar nu s-a mai recunoscut
în 1944), precum şi pentru anularea Dictatului de la
Viena, cu privire la Transilvania de Nord, ceea ce s-a
obţinut după jertfe umane şi materiale uriaşe, atât pe
frontul de Est cât şi pe cel din Vest;
Din păcate, în anul în care sărbătorim Centenerul
Unirii, Basarabia şi Nordul Bucovinei se află încă
în afara graniţelor României. Sperăm însă că nu este
departe timpul când ele se vor uni cu Ţara, aşa cum au
făcut-o în anul de graţie 1918.
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DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR
AL A.N.C.M.R.R. – 27 aprilie 2018
În ziua de 27 aprilie 2018, în Sala Ştefan
cel Mare a Palatului Cercului Militar Naţional
s-a
desfăşurat
ŞEDINŢA
CONSILIULUI
DIRECTOR al A.N.C.M.R.R., cu următoarea
ordine de zi: Raport-Informare cu privire la
activitatea desfăşurată în perioada Decembrie
2017 – Aprilie 2018; Prezentarea modificărilor şi
completărilor unor articole din Statutul Asociaţiei,
pe baza propunerilor din teritoriu şi avizate de către
Biroul Permanent Central; Prezentarea şi aprobarea
formei actualizate a Strategiei pentru optimizarea
şi eficientizarea activităţii A.N.C.M.R.R. pentru
perioada 2018-2021; Informarea privind stadiul
completării Formularului 230 pentru direcţionarea a
2 % din impozit către A.N.C.M.R.R.; Prezentarea
şi aprobarea unor reglementări financiare ale
A.N.C.M.R.R.; Prezentarea şi aprobarea unor
modificări la organele centrale de conducere ale
A.N.C.M.R.R.; Avizarea Filialei Judeţene Olt
,,General Gheorghe Argeşanu” şi Filialei Judeţene
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Curtea de Argeş ,,Posada”; Prezentarea şi aprobarea
preluării de către A.N.C.M.R.R. a preşedinţiei
Forumului de dezbatere al Structurilor Asociative
ale c.m.r.r. din S.N.A.O.P.S.N.; Prezentarea
Proiectului de Hotărâre a Şedinţei Consiliului
Director.
Au pregătit şi prezentat în Şedinţa Consiliului
Director materialele prevăzute în ordinea de zi,
următorii: general-locotenent (r) Neculai Băhnăreanupreşedinte; Colonel (r) Coasă Teodor; comandor (r)
Casapu Eugen; general-maior (r) Domnu Vasile;
general-maior (r) Mihălcioiu Constantin; generallocotenent (r) Dumitrescu Victor, colonel (r) ing. Ion
Joldea.
La Şedinţa Consiliului Director al A.N.C.M.R.R.
au participat: membrii Consiliului Director şi
membrii supleanţi; membrii Comisiei de Cenzori;
Consilierii Seniori şi preşedintele A.O.R.R.
În continuare publicăm Raportul-Informare
pentru perioada Decembrie 2017 – Aprilie 2018 şi
Hotărârea Şedinţei Consiliului Director.
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RAPORT-INFORMARE

PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2017- APRILIE 2018
ÎN ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR
DIN 27 aprilie 2018
Au trecut 5 luni de la cea de-a VIII-a Conferinţă
Naţională a A.N.C.M.R.R. şi iată-ne din nou
împreună la Şedinţa Consiliului Director, activitate
care are drept scop de a supune unei serioase analize
unele aspecte care încă trenează în activitatea noastră
şi de a dezbate cu multă seriozitate unele aspecte
privind amendarea Statutului nostru. Totodată,
aflându-ne în Anul Centenarului Marii Uniri, ne
gândim să abordăm principalele obiective pe care
ni le-am propus în planurile noastre, precum şi
cele pe care le vom desfăşura împreună cu organele

centrale şi locale. Planul cu principalele activităţi la
nivelul tuturor structurilor A.N.C.M.R.R. a avut ca
punct de plecare Hotărârea Conferinţei Naţionale
din Noiembrie 2017, precum şi propriile hotărâri
luate în această perioadă. Îndeplinirea prevederilor
acestora ne dau garanţia creşterii eficienţei tuturor
activităţilor şi acţiunilor noastre.
La nivel central, în perioada la care ne referim
am desfăşurat activitatea fără aportul efectiv al unor
persoane din structurile de conducere, datorită
pe de o parte faptului că unii dintre colegii noştri
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s-au răzgândit după ce au fost aleşi la Conferinţa
Naţională, iar unele atribuţii au fost suplinite prin
interimat. Credem că în şedinţa de astăzi vom
rezolva şi această problemă şi că în viitor nu vor
mai exista sincope în activitatea noastră. Cu ocazia
Adunărilor Generale, am constatat, la filialele la care
am participat, că există preocupare pentru creşterea
eficienţei muncii organelor de conducere şi în acest
sens am putea da multe exemple.
Biroul Permanent Central este preocupat atât de
calitatea activităţilor, cât şi de rezultatele acestora.
În acest sens am întreprins măsurile necesare pentru
completarea aparatului de lucru. Remarc în acest
sens faptul că recent acesta s-a îmbunătăţit cu doi
specialişti: un jurist, specializat în probleme de
legislaţia muncii şi un purtător de cuvânt.
Încă de la începutul acestei legislaturi Biroul
Permanent Central a manifestat deschidere către
celelalte structuri asociative similare şi în special a
celor care provin din activitate în M.Ap.N., mergând
pe principiul că orice activitate trebuie sprijinită,
fiecare succes trebuie să ne bucure, indiferent cine
îl realizează.
Am pus accent deosebit pe ideea de coagulare,
care trebuie realizată la vârful A.N.C.M.R.R.,
deoarece la nivelul filialelor şi subfilialelor aceasta
este, în mare parte realizată.
O preocupare deosebită a B.P.C. şi nu mai puţin
a unor filiale, a fost în această perioadă dirijarea a
2 % din impozitul pe venit în contul A.N.C.M.R.R.,
pentru a face mai facile activităţile noastre viitoare.
Din datele de care dispunem ne dăm seama că încă
se manifestă o slabă preocupare din partea unor
filiale în acest sens. Avem foarte multe activităţi de
realizat, atât la nivel central cât şi local, iar pentru
unele, în afară de efort intelectual este necesar şi
cel pecuniar. Ne vom plânge că unele dintre acestea
nu le-am putut realiza din cauza lipsei resurselor
financiare, însă, din păcate facem foarte puţin pentru
asigurarea acestora.
Plecând de la scopul A.N.C.M.R.R., conform
căruia acesta ,,reprezintă şi apără drepturile
şi interesele cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu
M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii
publice, centrale şi locale”, conducerea Asociaţiei
a pus un accent deosebit, în primul rând pe
relaţionarea cu conducerile M.Ap.N. şi Statului
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Major al Apărării, dar şi cu principalele structuri ale
M.Ap.N., printre care: Casa Sectorială de Pensii a
M.Ap.N.; Direcţia Generală Financiar-Contabilă;
Direcţia Generală Management Resurse Umane;
Comandamentul Logistic Întrunit etc. Deşi până în
prezent roadele acestor relaţionări se lasă aşteptate,
sperăm totuşi că cererile noastre, în special cele cu
privire la problematica pensiilor cadrelor militare în
rezervă şi în retragere nu vor rămâne fără răspuns.
Am iniţiat şi participat la acţiuni de mare interes
social, împreună cu toate structurile asociative din
Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi
Securitate Naţională.
Astfel:
– Am iniţiat o scrisoare deschisă către
parlamentarii din teritoriu;
– A fost iniţiat un memorandum cu privire la
OUG nr. 59/2017, difuzat în teritoriu, miniştrilor
de resort şi domnului preşedinte al Camerei
Deputaţilor;
– S-au realizat două întălniri cu preşedintele
Comisiei de muncă din Camera Deputaţilor.
Rezultatul: Am spune un exerciţiu pentru noi, dar
nu şi pentru cei care aşteaptă rezultate concrete.
În această perioadă şi filialele au luat legătura
cu parlamentari din teritoriu care, din păcate, tot
promisiuni au făcut.
Au fost făcute promisiuni care, din păcate, nu
fac altceva decât să scoată în evidenţă meschinăria
multora dintre cei care fac parte din diferitele
structuri legislative şi de putere.
Am ajuns într-un punct în care se pune problema:
Nu se vrea? Nu se poate? Sau aşteptăm alegerile în
cadrul cărora să facem promisiuni tot aşa de deşarte...
Nu ne rămâne decât să reluăm de la început, cu
şi mai mare vigoare demersurile noastre, cu accent
deosebit pe calitatea vieţii cadrelor militare în
rezervă şi în retragere.
Am primit, în majoritate la timp, propunerile de
avansare cu ocazia Zilei Rezervistului Militar. Mai
sunt şi aici unele probleme: nu toţi se străduiesc să
trimită la timp aceste propuneri, nu toţi sunt atenţi
la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei
propuşi pentru avansare ş.a.
După cum se cunoaşte, prin Legea nr. 167/2017,
care completează Legea nr. 346/2006, pentru
Asociaţiile reprezentative şi de utilitate publică
au fost obţinute nişte drepturi de care ar fi trebuit
să beneficiem şi noi, încă din acest an. Până în
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prezent nu a fost emis Ordinul ministrului apărării
naţionale de punere în aplicare a acestor prevederi.
În ceea ce ne priveşte vom face tot ceea ce depinde
de noi ca în viitor să beneficiem de astfel de fonduri,
strict necesare pentru organizarea şi desfăşurarea
unor acţiuni şi activităţi.
Ordinea de zi a Şedinţei noastre este destul
de bogată, de aceea vă rog să acordaţi o atenţie
deosebită dezbaterilor care urmează să aibă loc. Vă
rog să vă aplecaţi cu multă grijă asupra propunerilor
privind îmbunătăţirea Statutului, ca principal scop al
şedinţei noastre de astăzi.

v

Am convingerea că împreună putem realiza
activităţi cu un impact deosebit asupra vieţii
cadrelor militare în rezervă sau în retragere. În Anul
Centenarului Marii Uniri să facem din întreaga
noastră activitate un ,,imn” închinat acestui mare
eveniment. Să punem permanent, alături de verbele
,,a fi” şi ,,a avea” şi pe cel de ,,a face”. Să facem deci ca
fiecare zi a acestui an centenar să se constituie şi într-o
sărbătotoare a unităţii, înălţării şi demnităţii noastre.
General-locotenent (r)
Neculai băhnăreanu,
preşedintele A.N.C.M.R.R.
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HOTĂRÂREA ȘEDINȚEI
CONSILIULUI DIRECTOR al ANCMRR
- Şedinţa din 27 aprilie 2018 –
În conformitate cu prevederile Statutului
ANCMRR: art.23, privind convocarea Consiliului
Director, ori de câte ori este nevoie şi ale alin. (2)
ale aceluiaşi articol; art.25, alin (9) privind atribuţiile
Biroului Permanent Central.
Consiliul Director al ANCMRR, întrunit în
şedinţa din 27 aprilie 2017, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
1. - Aprobă activităţile realizate de Conducerea
centrală şi de Filialele judeţene şi ale sectoarelor
Capitalei, precum şi măsurile corespunzătoare
precizate în Hotărârile
lunare ale Biroului
Permanent Central, pentru perioada decembrie
2017- aprilie 2018.
2. - Aprobă:
a) unele modificări şi completări ale unor
articole din Statutul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza”, prezentate de Biroul Permanent Central,
pe baza propunerilor transmise până la data de
20 februarie 2018 de către Preşedinţii Filialelor
judeţene şi ale sectoarelor Capitalei, Bucureşti;
b) analizarea, formularea finală şi avizarea în
Biroul Permanent Central, a altor propuneri referitoare la unele prevederi din Statut, prezentate în

timpul dezbaterilor din plenul şedinţei, de către
12 membri ai Consiliului Director;
c) validarea modificărilor şi completărilor
la prevederile Statutului să se facă la Conferinţa
Naţională extraordinară convocată în luna noiembrie a.c.;
d) armonizarea prevederilor art.23, alin.(5) şi
ale prevederilor art.18, alin(3) din Statut, privind
competenţa aprobării şi includerii în activitatea
curentă a Asociaţiei a unor modificări şi completări
la prevederile Statutului A.N.C.M.R.R., în ideea că
o decizie aprobată de un organ de conducere nu mai
trebuie dublată de o altă validare de către alt organ
de conducere al aceleiaşi persoane juridice, caz invocat de A.N.C.M.R.R.
3. Aprobă forma actualizată a Strategiei
pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii
A.N.C.M.R.R., pentru perioada 2018-2021.
4. Ia act de stadiul derulării acţiunii filialelor din
structura A.N.C.M.R.R., cu referire la completarea
de către membrii acestora a Formularului 230, pentru
redirecţionarea cuantumului de 2% din impozitul
calculat pe venitul realizat din pensie în anul 2017,
exprimându-şi îngrijorarea asupra ritmului lent de
transpunere în fapt a unui drept acordat fiecărui
membru prin Legea Codului fiscal, pentru anul 2017.
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5. Aprobă următoarele reglementări financiare:
- alin.(1): pentru anul 2018, cuantumul cotizaţiei
lunare a membrilor Asociaţiei este de 5 lei/lună/membru,
iar a taxei de înscriere în cuantum de 5 lei/membru;
- alin.(2): pentru susţinerea activităţilor de bază
ale Aparatului central de lucru al Biroului Permanent
Central al A.N.C.M.R.R., Filialele din structura
Asociaţiei, vor vira, trimestrial, la Bugetul de venituri
şi cheltuieli al Asociaţiei- fondul centralizat-cuantumul
de 20% din încasările cumulate ale filialelor judeţene şi
ale sectoarelor Capitalei, pe anul 2018, reprezentând:
a) încasări din taxa de înscriere şi cotizaţiile
lunare;
b) suma virată de Casa de Pensii Sectorială a
M.Ap.N., pentru anul 2017, ca urmare a completării
Formularului 230 pentru redirecţionarea cotei de 2% din
impozitul calculat pe venitul din pensia cadrelor militare
în rezervă sau în retragere - membri ai Asociaţiei;
pentru structurile asociative afiliate la A.N.C.M.R.R.,
procedura de virare a cotei din încasările acestora se va
preciza prin Protocolul de afiliere, care va fi actualizat
până în luna septembrie 2018.
- alin. (3): suma încasată de filialele Asociaţiei şi
Structurile asociative afiliate, reprezentând încasările
din: vânzarea revistei ,,Rezerva Oştirii Române”;
Statutul A.N.C.M.R.R.; cărţi; insigne; medalii etc. se
virează la fondul centralizat al A.N.C.M.R.R., în
cuantum de 100% .
6. - Aprobă următoarele modificări la organele de
conducere ale Asociaţiei, cu validare la Conferinţa
Naţională:
a) completarea Consiliului Director, cu 3 membri:
gl.lt.(r.) Bălăceanu Virgil - membru Filiala Sector
6, Bucureşti; plt.adj.pr.(r.) Rotaru Constantin şi
plt. adj. pr. (r.) Vasiliu Dumitru - membri Filiala
Sector 5, Bucureşti, cu validarea acestora la
Conferinţa Naţională ( art.23, alin.(3) din Statut);
b) completarea Biroului Permanent Central, cu
4 membri: gl. lt. (r.) Bălăceanu Virgil; gl. mr. (r) jr.

Dan Ion; col. (r.) ing. Joldea Ion şi cdor.(r.) Casapu
Eugen. Aprobarea este conformă cu prevederile
art. 23, alin. (3) din Statutul A.N.C.M.R.R.
7. - Informează Consiliul Director că Biroul
Permanent Central a ales pe: domnul gl. lt. (r.)
Bălăceanu Virgil - în funcţia de prim-vicepreşedinte;
col.(r.) ing. Joldea Ion- în funcţia de vicepreşedinte
domeniul Organizare; gl.mr.(r.) jr. Dan Ion şi col.(r.)
Casapu Eugen- membrii (art.24 din Statut).
8. - Aprobă preluarea de către A.N.C.M.R.R.- prin
preşedintele acesteia, a preşedinţiei FORUMULUI
de dezbateri a preşedinţilor Structurilor asociative
ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din
Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate
naţională din România, în anul 2018.
9. - Recomandă ca toţi preşedinţii de filiale
să-şi vectorizeze activitatea pe completarea şi
transmiterea Formularului 230, până pe data de
24 mai 2018, apreciind că această activitate este
deosebit de importantă, ca principală sursă de
finanţare a Bugetului propriu.
10. - Precizează că Preşedinţii filialelor vor lua
act de noile linii directoare stabilite de Consiliul
Director, vor stabili măsuri practice referitoare
la actualul moment de schimbare a manifestării
în actul managerial al acestora, în sensul creşterii
performanţei, implicarea directă şi deschiderea
la colaborarea pe plan local şi central. Rezolvarea,
chiar secvenţială, a unor probleme de interes general
constituie un prim-pas înainte, indiferent cine îl
realizează. Colaborarea trebuie să se manifeste pe
mai multe planuri, atât formal cât şi informal, cu
instituţiile publice locale, cu toţi parlamentarii,
dar mai ales cu alte structuri asociative din
S.N.A.O.P.S.N.
Pentru conformitate
Col. (r) ing. Joldea Ion,
Şeful Departamentului Organizare

v
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AM PARTICIPAT LA ETAPA A DOUA
A PROIECTULUI - PARCUL MEMORIEI NAŢIONALE
,,STEJARII ROMÂNIEI“ – 100 DE ANI DE ISTORIE
ŞI DEMNITATE – „RO-MÂNDRIA”
General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza”
În baza Planului de Acţiune Comună pe anul 2018,
al structurilor asociative din sistemul de Apărare,
Ordine Publică şi Securitate Naţională, la iniţiativa
A.C.M.R.R. din S.I.E. şi A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru
Ioan Cuza”, în cooperare cu Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor ,,Regina Maria”, a fost iniţiată participarea
membrilor acestor asociaţii la etapa a doua a proiectului
- Parcul Memoriei Naţionale ,,Stejarii României –
100 de ani de istorie şi demnitate – RO – MÂNDRIA”,
coordonat de Consiliul Judeţean Vrancea.
Activitatea s-a desfăşurat în data de 21 aprilie 2018,
în zona localităţii Mărăşeşti, cu participarea unui număr
de 281 rezervişti militari, pe trei sole principale D, E
şi F, prin plantarea a aproximativ 10.000 de puieţi.
Din partea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, sub
egida Societăţii Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu” şi
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”
au participat 168 reprezentanţi ai filialelor Alba,
Brăila, Cluj, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş
şi sectoarelor Capitalei. Transportul şi cheltuielile

aferente îndeplinirii misiunii au fost asigurate de
fiecare dintre cei 168 participanţi.
La finalul acestei acţiuni, cei care au participat la
această activitate de interes naţional şi-au exprimat
dorinţa de a fi prezenţi şi la etapele următoare ale
acestui proiect.
Conducerea A.N.C.M.R.R. apreciază că prin
această acţiune se militează consecvent, ca un ,,modus
vivendi”, pentru promovarea tradiţiilor şi valorilor
perene ale Poporului Român şi ale Armatei sale, a
căror istorie se suprapune cu evoluţia şi faptele eroice
de arme ale tuturor structurilor sistemului naţional
de apărare, în diferitele lor forme de manifestare
organizaţională de-a lungul timpului şi că suntem
hotărâţi să participăm la finalizarea proiectului.
În final au fost exprimate mulţumiri tuturor
participanţilor, inclusiv celor din echipa de coordonare,
col. (r) Eugen Lazăr şi plt.adj.pr. (r) Dumitru Vasiliu,
pentru exerciţiul de conştiinţă naţională şi de demnitate
demonstrate prin participarea la această acţiune de
rezonanţă patriotică.
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SĂRBĂTORIREA ZILEI REZERVISTULUI
MILITAR LA ARAD
Maior (r) DORIN OCNERIU
În perioada 01.06 – 30.05, la Arad au fost sărbătorite
Ziua Rezervistului Militar şi Ziua A.N.C.M.R.R.
dedicate Centenarului Marii Uniri. Activitatea s-a
desfăşurat de către conducerea Asociaţiei, sprijinită
de Filiala Judeţeană Arad a A.N.C.M.R.R., a cărei
contribuţie a fost substanţială. Activitatea s-a desfăşurat
pe parcursul a trei zile prin manifestări omagiale,
comemorative, informative şi de relaxare, în diferite
locaţii din Municipiul şi Judeţul Arad.
Din partea conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. a
participat o delegaţie condusă de preşedintele Asociaţiei
gl. lt. (r) Neculai Băhnăreanu, alături de dânsul venind
gl. lt. (r) Virgil Bălăceanu - prim-vicepreşedinte,
gl.mr. (r) Marian Buciuman - vicepreşedinte, gl. bg. (r)
Vasile Ilieş – membru în Biroul Permanent Central,
gl. bg.(r) Dan Niculescu – preşedinte A.D.M.R.R. şi
col.(r) Niculae Păscuţ – consilier Relaţii Internaţionale.
Întrucât anul acesta conducerea centrală a
A.N.C.M.R.R. a adăugat acestei sărbători şi o
componentă internaţională, au fost alături de noi
delegaţiile asociaţiilor de rezervişti militari din Bulgaria
(gl. lt. r. Zlatan Stoykov, col.r. Hristo Simeonov), Italia
(c-dte Giuseppe Filippo Imbalzano), Serbia (gl. lt. r.
Lujbomir Draganjac, col.r. Zvonimir Pesici), Turcia
(gl. bg. r. Fikret Salih Tolunguc, lt. col. r. Omer Tutumlu)
şi Ungaria (gl. lt. r. Karoly Hazuga, col. r. Udvardy Endre).
Miercuri, 30 mai, la ora 19,00, primarul Municipului
Arad Gheorghe Falcă şi vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Arad Sergiu Bîlcea, au primit delegaţia
A.N.C.M.R.R. central, delegaţiile străine şi delegaţia
Filialei Judeţene „Ziridava” Arad a A.N.C.M.R.R.,
condusă de preşedintele gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea.
Au fost discutate diversele modalităţi de colaborare
şi cooperare instituţională între Filiala Judeţeană şi
organele administraţiei locale, evidenţiindu-se rolul
civic deosebit, exemplul de patriotism şi de respect faţă
de lege şi ordine pe care-l reprezintă rezerviştii militari
pentru ceilalţi cetăţeni.
Preşedintele A.N.C.M.R.R. a înmânat primarului
Aradului şi vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
distincţii din partea Asociaţiei, apoi a urmat o conferinţă
de presă axată pe componenta relaţională dintre
militari şi societatea civilă, precum şi pe apropierea
şi cooperarea dintre armatele ţărilor NATO, la nivel
balcanic şi european.

La întâlnire au participat: consulul onorific al
Italiei E.S. Roberto Sperandio, precum şi gl.bg.
Nicolae Tonu – locţiitor al comandantului Diviziei
4 Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca, col. Mircea
Gologan – comandant al Brigăzii 81 Mecanizată
„Gl. Grigore Bălan” Bistriţa, lt.col. Mihai Ioniţă –
comandant al Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu
Golescu” Arad, lt.col. Ciprian Filimon – comandant
al Centrului Militar Judeţean Arad, col.(r) Sandu
Crişan – preşedinte ANVR Arad, col.(r)Constantin
Bursa – preşedinte AN „Cultul Eroilor-Regina Maria”
Filiala Arad. Seara s-a încheiat cu un dineu oficial
oferit de preşedintele A.N.C.M.R.R., gl.lt.(r) Neculai
Băhnăreanu.
Festivităţile din ziua de 31 mai au debutat la
Cercul Militar Arad cu Adunarea Solemnă dedicată
Zilei Rezervistului Militar din România, unde
preşedintele A.N.C.M.R.R. „Al. I. Cuza”, gl.lt.(r)
Neculai Băhnăreanu, a salutat invitaţii şi a adresat un
mesaj ocazionat de însemnătatea zilei. Apoi a înmânat
distincţii de onoare (medalii, embleme, plachete,
diplome) membrilor Asociaţiei care s-au evidenţiat
în activităţile desfăşurate, precum şi unora dintre
distinsele personalităţi locale sau naţionale, militare
şi civile, care prin activitatea lor sprijină Asociaţia
Naţională a Cadrelor Mmilitare în Rezervă şi în
Retragere din România. Plachete aniversare au fost
înmânate şi membrilor delegaţiilor străine, în semn de
apreciere şi de solidaritate militară internaţională.
În luările de cuvânt care au urmat a fost remarcată
colaborarea militară dintre ţările din vecinătatea
strategică a României, membre NATO sau în curs de
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aderare, atenţia tot mai ridicată şi starea permanentă
de alertă faţă de situaţia politico-militară din lume,
oportunitatea şi importanţa misiunilor de menţinere a
păcii, precum şi parteneriatele rezerviştilor militari ca
punţi de apropiere între oameni, între armate şi ţări.
Pe lângă cei prezenţi, cu o zi înainte, manifestarea
a fost onorată de oaspeţi de seamă: Secretarul de stat
din Ministerul Apărării, Nicolae Nasta, deputaţii de
Arad Dorel Căprar (preşedintele Comisiei de Apărare,
Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Camera
Deputaţilor) şi Florin Tripa, preşedintele C.J.A.,
Iustin Cionca, subprefectul de Arad Damian Vasilică,
şeful Direcţiei Resurse Umane din M.Ap.N., gl.mr.
Liviu Lungulescu, directorul Oficiului Naţional pentru
Cultul Eroilor col. Alin Preda, comandantul Diviziei 4
Infanterie „Gemina” Cluj Napoca, gl.bg. Virgil Pop,
reprezentanţii structurilor M.A.I. din Arad, precum
şi numeroase personalităţi ale mediului cultural,
economic, politic, spiritual şi universitar arădean, semn
al preţuirii de care se bucură A.N.C.M.R.R. la nivel
central şi local.
Au fost prezenţi de asemenea ca invitaţi preşedinţii
Filialelor A.N.C.M.R.R. Bihor - gl.bg.(r) Vasile Creţ,
Sibiu - col.(r) Ioan Părean şi vicepreşedintele Filialei
Timiş, gl.mr.(r) Vasile Paul, dar şi preşedinţii filialelor
arădene ale asociaţiilor rezerviştilor din M.A.I. şi S.R.I.,
cu care A.N.C.M.R.R. colaborează îndeaproape, la
toate nivelele, pentru apărarea drepturilor legale ale
rezerviştilor proveniţi din M.Ap.N. şi din celelalte
componente ale sistemului naţional de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.
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La ora 11,30 întreaga asistenţă s-a deplasat la
Monumentul Ostaşului Român din centrul Aradului,
unde a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor oficiată
de ÎPS arhiepiscop Timotei, în fruntea unui sobor de
preoţi militari şi civili. Secretarul de stat Nicolae Nasta
a citit Mesajul ministrului apărării Mihai Fifor cu
ocazia Zilei Rezervistului Militar, urmat de depunerea
de coroane de flori la monument şi defilarea Drapelului
de Luptă şi a Gărzii de Onoare constituită din militari
ai Batalionului 191 Infanterie „Col. Radu Golescu” din
Arad.
Masa festivă care a urmat a adunat în faţa gustoasei
fasole militare cu ciolan pe gazde şi oaspeţi deopotrivă,
încântaţi cu toţii de frumosul spectacol de muzică
şi dans susţinut de fanfara Diviziei 4 Gemina, de
apreciaţii solişti vocali arădeni Alexandra şi Lucian
Drăgan şi de formaţia de dansuri „Florile Mureşului”
Vladimirescu.
După-amiază, delegaţia A.N.C.M.R.R. central,
împreună cu delegaţiile străine, cu comandantul
brigăzii Bistriţa, comandantul C.M.J. Arad,
comandantul Batalionului 191 şi cu mai mulţi membri
din conducerea Filialei Judeţene „Ziridava” Arad, au
plecat într-o interesantă călătorie prin judeţ.
Primul popas a fost la impozantul monument
al eroilor „Detaşamentului Păuliş”, unde primarul
comunei Păuliş Ioan Turcin a făcut un remember
al evenimentelor eroice din urmă cu 74 de ani, apoi
s-au depus coroane de flori şi s-a ţinut un moment de
reculegere în amintirea militarilor eroi căzuţi acolo.
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Excursia a continuat pe Drumul Vinului din
Podgoria Aradului, prin localităţile pitoreşti şi prin
orăşelele cochete, pline de verdeaţă, de pe Valea
Crişului Alb, până la cunoscuta staţiune balneară
Moneasa. Aici, primarul Ioan Herbei, împreună cu
gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea (proprietarul vileihotel Cerbul Albastru) au oferit oaspeţilor o seară
de neuitat. Bucatele tradiţionale româneşti,pălinca,
vinul şi muzica au dezlegat limbile şi au apropiat
participanţii, fiecare mesean simţindu-se obligat- dar
şi mândru - să adreseze gazdelor cuvinte de mulţumire
şi aleasă apreciere. A fost şi prilejul unui schimb de
cadouri simbolice între delegaţiile participante, odată
cu promisiunea fermă a permanentizării contactelor
reciproce, prin semnarea unor protocoale de colaborare.
A doua zi, 1 iunie, ciripitul păsărilor şi susurul
râului de sub geam nu le-a îngăduit prea multă zăbavă
în paturi, cu toţii ieşind la o plimbare în aerul pur şi
răcoros al dimineţii însorite, pentru care Moneasa este
vestită. După micul dejun şi o nouă rundă de discuţii
prieteneşti (limba engleză fiind un numitor comun al
cvasitotalităţii participanţilor), a avut loc pregătirea
pentru defluire spre aeroportul din Timişoara a

delegaţiilor străine, prin grija comandantului C.M.J.
Arad.
Despărţirea de partenerii români a fost emoţionantă,
strângerile de mâini şi îmbrăţişările camaradereşti fiind
nesfârşite.
După plecarea prietenilor din străinătate, au pornit
spre Arad şi românii, o ultimă întrunire având loc la
sediul Filialei Arad a A.N.C.M.R.R. Făcând un prim
bilanţ al sărbătoririi Zilei Rezervistului Militar 2018
la Arad, preşedintele A.N.C.M.R.R., gl. lt.(r) Neculai
Băhnăreanu a concluzionat: „A fost o acţiune foarte
reuşită, care reflectă fără putinţă de tăgadă viabilitatea
Asociaţiei noastre, modul în care este ea percepută
şi cunoscută de autorităţi şi de cetăţeni. Este bine ca
militarii în rezervă, de orice provenienţă, să se alieze, să
formeze un corp comun, numai astfel putându-şi apăra
şi prezerva drepturile legale, ameninţate de interesele
mărunte ale unor oameni politici care nu realizează că
militarii sunt credincioşi până la moarte jurământului
faţă de ţară. În ce priveşte componenta internaţională
evidenţiată aici, prietenii din cele cinci ţări reprezentate
au avut doar cuvinte de laudă şi sunt deschişi colaborărilor
instituţionale viitoare, cât mai curând de pus în practică.
Adresez mulţumiri Filialei Arad, preşedintelui acesteia,
gl.mr.(r) Heredea - prietenul meu, celor din jurul lui,
care şi-au adus contribuţia la reuşita acestui eveniment
foarte apreciat. Aradul se arată a fi un util prim pas spre
o iniţiativă pe care - dat fiind succesul din acest an de
debut - o putem permanentiza, şi anume sărbătorirea
Zilei Rezervistului Militar la filialele din teritoriu”.
La rândul său, gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea,
preşedintele Filialei „Ziridava” Arad, a spus:
„Ne bucurăm că Aradul a fost ales de conducerea
A.N.C.M.R.R. pentru a găzdui această importantă
activitate şi ne-am străduit să iasă totul foarte bine.
A fost greu, dar suntem foarte încântaţi de aprecierile
primite de la camarazii de la Bucureşti şi de la cei din ţară
şi din străinătate. La rândul meu, mulţumesc colegilor
din Filială pentru implicarea lor plenară, mulţumesc
camarazilor din armata activă, dar şi autorităţilor
publice locale şi partenerilor care ne-au ajutat. Suntem
bucuroşi de oaspeţi întotdeauna şi vă aşteptăm să veniţi
cât mai des în mijlocul nostru”.

v
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MESAJUL
ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
CU PRILEJUL ZILEI REZERVISTULUI
În fiecare an, la 31 mai, Armata României sărbătoreşte generaţiile de
rezervişti care şi-au îndeplinit misiunile şi au înfruntat greutăţile serviciului
militar, rămânând în continuare loiali alături de instituţie, ori de câte ori situaţia
a impus-o.
Schimbarea mentalităţii unei generaţii se face treptat şi, chiar dacă
vorbim de o transformare a câmpului de luptă în sensul supertehnologizării,
suntem pe deplin conştienţi că principiile nu s-au schimbat, iar adaptarea la
noile tehnologii necesită pe de o parte învăţarea utilizării tehnicii şi aparaturii,
iar de cealaltă parte, armonizarea celor noi cu cele din generaţiile anterioare,
pentru că fiecare dintre ele vine cu avantajele, riscurile şi vulnerabilităţile ei.
Omul rămâne factorul decisiv, elementul care poate asigura funcţionalitatea
şi modernizarea Armatei României.
Dragi camarazi rezervişti,
Consider că este foarte important să îmbunătăţim acel dialog constructiv
prin care să integrăm experienţa dumneavoastră în proiectele actuale şi
viitoare şi pentru a putea face transferul de experienţă necesar funcţionării
eficiente a sistemului.
Trecerea în rezervă, este o decizie importantă pentru orice militar,
întrucât, după o viaţă dedicată instituţiei militare, prevăzută cu privaţiuni de
tot felul, această schimbare radicală poate fi privită ca o evadare, dar în
realitate, acest pas readuce în lumină cele mai frumoase realizări avute în
familia Armatei României şi de aceea vă respect toată munca şi sacrificiile
făcute de fiecare dintre voi.
În această zi specială am bucuria şi plăcerea de a vă transmite în nume
personal şi al tuturor militarilor Armatei României, un salut camaraderesc
împreună cu sincere urări de sănătate!
La mulţi ani!
ŞEFUL STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII
General NICOLAE-IONEL CIUCĂ
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C.M.R.R.

FILIALA JUDEŢEANĂ GALAŢI A A.N.C.M.R.R. –
START REUŞIT ÎN DERULAREA MANIFESTĂRILOR
DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI
General de brigadă (r) CONSTANTIN ANTOHE
Preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a A.N.C.M.R.R.
La Filiala Judeţeană Galaţi a .A.N.C.M.R,R. în
şedinţa Biroului Permanent din 18 ianuarie 2018, a
fost aprobat ,,Programul de activităţi şi ceremonii
dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire
din 1 Decembrie 1918”, acţiuni şi activităţi prevăzute
a se desfăşura împreună cu autorităţile locale (din
Galaţi şi Tecuci), cerinţă stipulată în documentele
recentei Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R.
din 21.11.2017.
Astfel, prima activitate conform programului, a
fost prilejuită de invitaţia care ne-a fost adresată de
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru a

participa sâmbătă, 20 Ianuarie 2018, începând cu orele
11.00, la ceremonialul militar-religios prilejuit de inau
gurarea Monumentului APĂRĂTORII ORAŞULUI
GALAŢI, 7/20 - 9/22 Ianuarie 1918. Evenimentul a
fost dedicat împlinirii a 100 de ani de la Bătălia pentru
Galaţi, singura confruntare militară de amploare care
a avut loc pe teritoriul României în anul Marii Uniri.
Atunci aproximativ 4000 de militari români, dând
dovadă de mare curaj şi spirit de sacrificiu, au reuşit să
salveze oraşul de jaful şi incendierea planificate de
către militarii ruşi bolşevizaţi în retragere către Prut.
Din raţiuni „comuniste” Monumentul iniţial închinat
„Apărătorilor oraşului Galaţi” ridicat în 1923, a fost
demolat în anul 1962.
Pentru sărbătorirea Centenarului acelei celebre
bătălii, Consiliul Judeţean Galaţi, prin Muzeul de Istorie
„Paul Păltănea” Galaţi, a finanţat refacerea Monu
mentului APĂRĂTORII ORAŞULUI GALAŢI,
7/20 - 9/22 Ianuarie 1918, pe acelaşi amplasament.
Prin prisma bunelor relaţii de colaborare cu Muzeul
Judeţean de Istorie Galaţi, vicepreşedintele Filialei,
domnul comandor (r) Asofronie Constantin a fost
cooptat în colectivul care s-a ocupat nemijlocit de
organizarea evenimentului.
După întâmpinarea oficialităţilor şi intonarea
Imnului de Stat s-a efectuat Dezvelirea monumentului,
urmată de o slujbă religioasă, alocuţiuni referitoare la
însemnătatea evenimentelor de la Galaţi din 7/20-9/22
ianuarie 1918. A urmat un scurt recital prezentat de
rapsozi populari din Cahul (R. Moldova) şi decernarea
de casete cu plachete, medalii şi insigne omagiale,
inclusiv Filialei Galaţi a A.N.C.M.R.R. Asociaţia
,,Tradiţii Militare” - Bucureşti, Asociaţia Culturală
,,Tomis”-Constanţa şi Asociaţia ,,Deutsches Freikorps”
- Bucureşti au prezentat demonstraţii de reconstituire
istorico-militară. În final au fost depuse buchete de
flori şi s-a asistat la defilarea gărzii de onoare.
Miercuri 24 ianuarie s-a desfăşurat ceremonialul
militar-religios pentru sărbătorirea a 159 de ani de
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la Unirea Principatelor Române, care a început
la biserica Vovidenia cu un Te-Deum în memoria
Domnitorului A.I. Cuza. Manifestările au continuat
la statuia Domnitorului din faţa Grădinii publice.
După primirea oficialităţilor şi evocarea însemnătăţii
Unirii, au fost depuse buchete de flori la statuie de
către reprezentanţii instituţiilor publice, elevi, cetăţeni,
precum şi de către membri ai filialei noastre. A
urmat un scurt moment artistic prezentat de artiştii
Ansamblului ,,Doina Covurluiului” a Centrului
Cultural ,,Dunărea de Jos”.
Un grup de studenţi din R. Moldova a arborat un
drapel de 50 m lungime şi o pancartă cu îndemnul la
Unire cu România! În final, toată asistenţa s-a prins
în Hora Unirii, iar de la orele 14.00-15.00 la Muzeul
de Istorie s-a vizitat Expoziţia ,,Personalităţile Unirii
Principatelor de la 1859”.
În ziua de 23 martie a.c. ora 12.00, Filiala Galaţi
a Cultului Eroilor, împreună cu Filiala Galaţi a
A.N.C.M.R.R. au organizat Evocarea istorică cu
tema: ,,Unirea Basarabiei cu România, primul pas în
făurirea României Mari” . Parteneri au fost: Muzeul
de Istorie „Paul Păltănea,” Inspectoratul Şcolar Galaţi
şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos”. Acţiunea s-a
desfăşurat cu sprijinul Consiliului Judeţean Galaţi,
Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” şi Alianţei pentru
Centenar. Au participat reprezentanţi ai administraţiei
locale, elevi din 3 licee şi 2 şcoli generale gălăţene,
cadre militare active şi un număr mare de membri ai
filialei noastre.
Au fost prezentate şase comunicări care au
acoperit în întregime aspectele din tematica evocării,
după care au fost lansate Revista ,,Galaţiul Eroic
nr. 7/2018” - număr special, dedicat Unirii Basarabiei
cu România (la care 2 membri ai filialei au colaborat
cu articole publicate în revistă) şi cartea ,, Regăsire şi
Re-Unire”, scrisă de comandorul (r) Asofronie
Constantin,vicepreşedinte al filialei, împreună
cu prietenul său, căpitanul de poliţie basarabean
Jurja Ştefan, fost luptător pe frontul transnistrean.
Biblioteca Judeţeană a realizat pe holul Cercului
Militar o Expoziţie de carte cu tematica Unirii. În
final, s-a asistat la un program artistic susţinut de
solişti ai Cercului Militar şi ai Ansamblului Doina
Covurluiului din cadrul Centrului Cultural ,,Dunărea
de Jos”.
Duminică, 25 martie 2018, domnul cdor (r)
Asofronie Constantintin, însoţit de doi membri ai

Comitetului Filialei, au participat la Marea Adunare
Centenară de la Chişinău, dedicată Unirii cu România,
activitate organizată de către asociaţii unioniste din
Alianţa pentru Centenar.
În data de 27 martie 2018,
la împlinirea
Centenarului Unirii Basarabiei cu patria mamă, în
toate bisericile din judeţ s-au oficiat slujbe de TeDeum şi Trisaghion pentru membrii Sfatului Ţării
care au votat Unirea şi pentru toţi susţinătorii actului
istoric din 27.03.2018. La catedrala arhiepiscopală din
Galaţi şi Catedrala Municipală din Tecuci, un număr
însemnat de membri ai filialei şi subfilialei au participat
la aceste slujbe.
O importantă activitate din programul de activităţi
dedicate Centenarului Marii Uniri, a fost pregătirea şi

participarea, cu un număr de 45 de membri ai filialei,
în ziua de 21 aprilie a.c., la acţiunea de plantare de
stejari în zona Mărăşeşti-Doaga, aferentă Parcului
Memoriei Naţionale.
În concluzie se poate aprecia că Filiala Galaţi
a realizat un start reuşit în derularea manifestărilor
dedicate sărbătoririi în acest an a CENTENARULUI
MARII UNIRI.

v
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ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEŢENE
MUREŞ „AVRAM IANCU“ A A.N.C.M.R.R.,
PRILEJ DE ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE
A ACTIVITĂŢII
General-maior (r) GHEORGHE POPA
Preşedintele Flilialei Mureş „AVRAM IANCU“ a A.N.C.M.R.R.

În ziua de 29 martie 1918, în cadrul Adunării
Generale anuale a Filialei Judeţene Mureş a
A.N.C.M.R.R. a fost analizată activitatea Comite
tului şi a Biroului permanent, pentru perioada
29 iunie 2017 – 29 martie 2019.
La lucrările Adunării Generale, pe lângă majo
ritatea membrilor Filialei din Municipiul Târgu
Mureş, au participat şi delegaţi din Sighişoara,
Luduş, Reghin, precum şi învitaţi din unităţile
militare din garnizoană şi reprezentanţi ai celorlalte
structuri asociative ale cadrelor militare în rezervă şi
în retragere din Sistemul de Apărare, Ordine Publică
şi Siguranţă Naţională.
Din raportul de activitate prezentat de preşedintele
Filialei, General-maior (r) Gheorghe Popa, cât şi
din cuvântul participanţilor a rezultat că activitatea
desfăşurată de Comitetul de conducere şi Biroul
permanent a fost pozitivă.
Programul de activitate care a stat la baza măsurilor
întreprinse a răspuns majorităţii problemelor
rezultate atât din Statutul Asociaţiei, din Hotărârile
Conferinţei Naţionale din 21 noiembrie 2017 şi ale
Biroului Permanent Central, cât şi din Hotărârile
adunărilor generale lunare ale Filialei şi propunerile
făcute în cursul anului de membrii acesteia.
Filiala Mureş a A.N.C.M.R.R. şi-a păstrat bunul
obicei de a prezenta şi participa la acţiuni culturalpatriotice organizate atât prin forţe proprii, cât şi
la cele organizate de comenduirea garnizoanei sau
de organele locale. Au fost evidenţiate şi apreciate
în mod deosebit de către beneficiarii acestora,
excursiile organizate în cursul anului 2017. De
mare interes pentru participanţi au fost excursiile în
zona Municipiului Botoşani, care a dat de-a lungul
timpului numeroase personalităţi de certă valoare
în domeniul culturii naţionale şi universale. Au
fost numerose solicitări pentru repetarea unor ieşiri
în anumite locuri încărcate de istorie, cum sunt:
Maramureşul istoric, Zonele Municipiilor Zalău şi
Satu Mare, Câmpia libertăţii de la Blaj, unde şi azi se

aude ca un ecou în timp ,,Vrem să ne unim cu ţara”,
dar şi la Staţiunea viticolă Jidvei.
În raportul prezntat a fost evidenţiată buna
colaborare cu Filiala Mureş a Asociaţiei Naţionale
a Veteranilor de Război, condusă practic de membri
ai Filialei noastre, cu Filiala Mureş a Cultului
Eroilor, comenduirea garnizoanei, Prefectura Mureş,
Primăria Municipiului Târgu Mureş, a oraşului
Luduş şi ale celorlalte localităţi din judeţ, precum şi
cu toate filialele A.N.C.M.R.R. şi cele ale structurilor
asociative din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională.
S-a menţionat faptul că în acţiunile şi demersurile
întreprinse de filială, atât pe lângă Statul Major al
Apărării, Biroul Permanent Central al Asociaţiei,
cât şi pe lângă organele locale s-a avut în vedere cu
prioritate: • calea legală, civilizată, potrivit statului
de drept, Statutului cadrelor militare, a jurământului
de credinţă faţă de ţară; • niciodată nu s-a cerut mai
mult decât respectarea drepturilor consfinţite prin
Constituţie, dobândite prin lege, menţionate şi în
tratatele internaţinale la care România face parte;
• s-a avut în vedere în permanenţă îmbunătăţirea
condiţiilor de stare socială şi de viaţă ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere şi ale familiilor
acestora.
Din cuvântul participanţilor la Adunarea Generală
a reieşit faptul că intervenţiile făcute au rămas de
cele mai multe ori fără răspuns din partea celor în
drept.
S-a cerut în mod imperativ să se comunice modul
în care au fost recalculate pensile militare în 2016,
cu date din decembrie 2009, pentru cei mai mulţi
dintre pensionarii militari. Se solicită să se explice ce
înseamnă termenul „actualizare” şi cum se face aceasta.
A fost pusă şi întrebarea până când se vor menţine
neschimbate actualele pensii militare aflate în
plată? Sunt probleme care frământă majoritatea
membrilor filialei şi care aşteaptă un răspuns şi o
rezolvare într-un timp cât mai scurt.
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Reprezentantului Centrului Militar Judeţean i
s-a solicitat să intervină, prin Centrul Militar Zonal
Braşov, la Direcţia Calitatea Vieţii, pentru a da un
răspuns solicitărilor făcute la întâlnirile bianuale ale
conducerii Filialei cu comanda C.M.J. Mureş, în baza
Ordinului Şefului Statului Major al Apărării. Până
în prezent nu s-a dat niciun răspuns la problemele
ridicate.
S-a solicitat ca pensionarii militari care au
contribuit cu 2, 3 şi 5 % , din solda lunară, conform
Decretului nr. 141/1967 să fie informaţi unde sunt
banii colectaţi la B.N.R., cu dobânda anuală aferentă
de 1,5 % , pentru pensia suplimentară.
Au fost prezentate exemple concrete cu docunente
oficiale, din care rezultă o diferenţă catastrofală între
soldele lunare brute solicitate a fi luate în calcul,
conform Legii nr. 223/2015 şi soldele lunare brute –
actualizate – pentru aceeaşi perioadă şi pentru
aceeaşi persoană, trimise Casei Sectoriale de Pensii
a M.Ap.N. şi regăsite în anexele Deciziei de pensie.
Permanenta nesiguranţă şi lipsa de informare
au făcut victime în rândul pensionarilor militari

din Târgu Mureş, victime care au fost elogiate pentru
curajul lor de către colegii prezenţi la Adunarea
Generală.
Un alt motiv de nemulţumire care a rezultat atât
din cuprinsul materialului prezentat, cât şi din discuţii
este legat de lipsa de preocupare pentru acordarea
de recompense morale pensionarilor militari.
Lucrările Adunării Generale s-au încheiat într-o
notă mai optimistă, generată de speranţa că noua
conducere a Asociaţiei, analizând cu toată atenţia
şi responsabilitatea toate problemele care trebuie
rezolvate, se va implica şi mai mult, astfel încât cei
în drept să acorde respectul cuvenit pensionarilor
militari, ţinând cont că cei aflaţi acum temporar la
conducerea ţării şi armatei sunt acolo şi în urma
muncii acestora.
Documentele Adunării Generale: Raportul de
activitate, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
2018, raportul Comisiei de cenzori şi Proiectul de
hotărâre, care va cuprinde şi propunerile făcute, au
fost aprobate în unanimitate de voturi.

„La baza obţinerii personalităţii juridice a filialelor stau
actele normative în vigoare şi Statutul Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere“.
Statutul ANCMRR
Ed. 2013, art. 27(6)
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EXPOZIŢIA FILATELICĂ
SĂDIREA ARBORILOR 2018
Colonel (r) GHEORGHE COTOLAN
Preşedintele Filialei A.N.C.M.R.R. Sector 1
În perioada 25 martie – 15 aprilie a.c. a avut loc, la
sediul Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti Expoziţia
Filatelică Sădirea Arborilor, ajunsă la cea de-a XIX-a
ediţie. Această manifestare filatelică de prestigiu
se înscrie în complexul activităţilor organizate de
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, în fiecare
primăvară în perioada 15 martie – 15 aprilie, sub
genericul ,,LUNA PLANTĂRII ARBORILOR”.
Această expoziţie, ca şi cele anterioare, are menirea
ca, prin exponatele prezentate şi materialele realizate
de organizatori (plicuri, catalog, ştampile şi diplome),
toate cu tematică forestieră, faună şi floră, să contribuie
la formarea conştiinţei forestiere a populaţiei şi la
participarea acesteia la protecţia mediului. Această
manifestare filatelică este rodul activităţii desfăşurate
în colaborare de către Regia Naţională a PădurilorROMSILVA, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza” şi
Asociaţia Filateliştilor din Bucureşti.
Comitetul de Onoare al acestei prestigioase
manifestări filatelice a fost alcătuit din: dr. ing.
Dragoş-Ciprian Pahonţu, directorul general al
Regiei Naţionale a Pădurilor-ROMSILVA, generallocotenent (r) Neculai Băhnăreanu, preşedintele
A.N.C.M.R.R., ing. Dan Tudorache, primarul
Sectorului 1, colonel dr. Cristian Dorca, directorul
C.M.N., colonel Răzvan Hristea, comandantul
Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi
Spaţială, general dr. Victor Anastasiu, general (rtr.)
Stan Constantinescu, preşedinte de onoare al Filialei
Sector 1 a A.N.C.M.R.R., Şerban Drăguşanu,

preşedintele Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti,
dr. ing. Ion Machedon şi ing. Sabin Bratu, R.N.P.
ROMSILVA, general (r) Marian Vasile, preşedintele
Grupării de Filatelie Polară.
Comitetul de organizare a fost compus din:
colonel (r) Gheorghe Cotolan, preşedinte (A.F.B.),
ec. Dumitru F. Dumitru, vicepreşedinte (A.F.B.), ing.
Cristina Măgureanu, vicepreşedinte (ROMSILVA).
Membri: Carmen Negoiţă (A.N.C.M.R.R.), prof.
Gheorghe Dolinschi (A.F. Suceava), ing. Doru Nastac
(A.F. Bucureşti), prof. Mihaela Bulai (Lieşti-Galaţi),
prof. Niculae Salade (A.F. Sibiu), ec. Marcela Mărgărit
(R.N.P.-ROMSILVA), secretariat colonel (r) Traian
Negoiţă.
Catalogul expoziţiei cuprinde mesaje, articole, texte
şi imagini care ilustrează rolul pădurilor (Plămânul
terrei) în asigurarea mediului ambiant. Sunt prezentate
unele aspecte pozitive în acest domeniu, precum şi
texte şi imagini la adresa celor care defrişează terenuri
împădurite. Imaginile prezentate în unele pagini ale
catalogului ne situează, fie şi numai pentru câteva
clipe, printre vieţuitoarele pădurii.
În cadrul acestei manifestări au fost expuse materiale
ale filateliştilor din capitală, Lieşti Judeţul Galaţi, Luca
Arbore şi Rădăuţi – Asociaţia Filatelişilor din Suceava,
A.F. din Sibiu, întrunind peste 50 feţe de panou.
Printre expozanţii la această manifestare se regăsesc
şi elevi, cei care vor continua în viitor organizarea acestor
manifestări filatelice, menite să-şi aducă contribuţia la
asigurarea purităţii mediului. Este de remarcat faptul
că la vernisajul expoziţiei Sădirea arborilor, care a avut
loc la 28 martie a.c., au participat persoane cu funcţii
de conducere, printre care domnul general-locotenent,
Neculai Băhnăreanu, preşedintele A.N.C.M.R.R.,
reprezentanţi ai R.N.P. – ROMSILVA, Consiliului
persoanelor vârstnice Sectorul 1, Centrului Militar
Sector 1 şi nu numai, care au apreciat efortul depus de
Comitetul de organizare şi de expozanţi, pentru reuşita
acestei manifestări de prestigiu.
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RE L A Ţ I I I N TE R NAŢ IO N A L E

NIVEL SUPERIOR AL RELAȚIILOR
INTERNAȚIONALE ALE A.N.C.M.R.R.
General-maior (r) dr. Virgiliu-Marian Buciuman
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.
La 14 martie a.c., în localitatea Zajecar a avut loc
întâlnirea trilaterală a delegaţiilor următoarelor structuri
asociative: Asociaţia Pensionarilor Militari din R.
Serbia, Uniunea Ofiţerilor şi Subofiţerilor în Rezervă
din R. Bulgaria şi Asociaţia Naţională a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere din România.
Activitatea a fost iniţiată de filialele structurilor
asociative din Zajecar, Vidin, Mehedinţi şi Dolj,
fiecare dintre acestea participând cu delegaţi la această
întâlnire.
Cu ocazia acestei activităţi a fost sărbătorită
împlinirea a 5 ani de la încheierea celor două acorduri
de colaborare la nivel central, precum şi de relaţionare
la nivel transfrontalier.
Pe timpul discuţiilor şi în cuvântul participanţilor
a fost reliefată unitatea de opinii privind rezultatele
fructuoase ale cooperării şi evoluţia ascendentă a
relaţiilor dintre structurile asociative ale celor trei ţări
vecine, precum şi necesitatea continuării dialogului şi a
schimbului constant de experienţă dintre acestea.
În ceea ce priveşte problemele de interes comun
au fost remarcate: preocupările comune de întărire
a relaţiilor de colaborare trilaterală; comunitatea de
idei privind abordarea aspectelor de ordin social care
privesc pe membrii asociaţiilor rezerviştilor militari;
nivelul şi problematica relaţiilor cu ministerele apărării,
instituţiile legislative şi executive din cele trei ţări, în
vederea susţinerii întereselor şi drepturilor rezerviştilor
militari; probleme de ordin organizatoric la nivelul
structurilor asociative.
În context a fost reţinut faptul că există preocupări
de schimbare sub aspect legislativ şi chiar de
plafonare a pensiilor rezerviştilor militari, ceea ce

duce la necesitatea constituirii şi operaţionalizării unor
mecanisme de colaborare între structurile asociative şi
cele guvernamentale şi parlamentare. A fost evidenţiat,
de asemenea, rolul benefic al participării la programele
de finanţare europeană.
În cadrul programului a avut loc şi o primire la
viceprimarul localităţii Zajecar.
Preşedintele A.N.C.M.R.R., domnul generallocotenent (r) Neculai Băhnăreanu a ţinut să aprecieze
în discursul său, precum şi în cadrul interviului acordat
presei locale, valoarea deosebită a iniţiativei unei
asemenea trilaterale, care probează astfel, fără tăgadă,
nivelul acendent şi caracterul pragmatic al relaţiilor
de colaborare dintre structurile noastre, relaţii care se
impune a fi continuate şi diversificate printr-un dialog
permanent. Cu această ocazie, domnul generallocotenent Neculai Băhnăreanu a subliniat faptul că
acţiunile A.N.C.M.R.R. se află sub egida ,,Anului
Centenar” şi a adresat preşedinţilor structurilor
asociative din Sofia şi Belgrad invitaţia de a participa
la activităţile dedicate Zilei Rezervistului Militar.

***

În seara zilei de 13 martie, delegaţia A.N.C.M.R.R.
a avut o întâlnire cu prefectul Judeţului Mehedinţi,
prilej cu care a fost evidenţiată activitatea Filialei
Judeţene Mehedinţi a A.N.C.M.R.R. şi au fost
prospectate unele posibilităţi de participare a acesteia
la programe cu finanţare europeană. De asemenea, au
fost analizate aspecte privind utilizarea potenţialului
uman al Filialei în situaţii de urgenţă la nivel judeţean.

v

56

Rezerva Oştirii Române

CONTINUITATE LA CONDUCEREA
CLUBULUI CAMARAZILOR DIN SZEGED
Maior (r) DORIN OCNERIU
O delegaţie a Filialei Judeţene ,,ZIRIDAVA” a
A.N.C.M.R.R., formată din gl.mr.(r) Vasile-Ionel
Heredea - preşedintele Filialei, gl.bg. (r) Vasile Băeţan
– preşedinte de onoare al Subfilialei Ineu, col.(r)
Kaszoni Zoltan şi mr.(r) Dorin Ocneriu a participat
în ziua de 23.02.2018 la adunarea generală de bilanţ şi
alegeri a Clubului Camarazilor din Szeged, structură
judeţeană a B.E.O.Sz. – Asociaţia rezerviştilor militari
din Ungaria.
Vizita a început cu un popas la expoziţia permanentă
de armament şi tehnică militară organizată de un
pasionat localnic, Kiraly Nicolas, sprijinit de Clubul
Camarazilor din Szeged. A urmat masa de prânz,
servită la restaurantul lui Lucian, un timişorean care
şi-a format la Szeged o familie şi o afacere de care se
ocupă cu multă pasiune.
După amiază a avut loc Adunarea Generală a
Clubului Camarazilor din Szeged. Într-un cadru festiv
impresionant, cei 300 de membri ai clubului şi invitaţii,
au asistat emoţionaţi la introducerea drapelului, la
intonarea Imnului de stat al Ungariei şi la momentul
de pioasă adcere-aminte a celor plecaţi în eternitate.
Mr.(r) Kispal Jeno, vicepreşedintele Clubului, a
adresat cuvântul de salut şi a prezentat invitaţii, dintre
care nu au lipsit preşedintele B.E.O.Sz. gl.lt.(r) Hazuga
Karol şi preşedintele Regiunii de Sud a B.E.O.Sz., col.
(r) Kovacs Gyorgy, preşedintele Clubului Camarazilor
din Bekescsaba, col.(r) Zahoran Gyorgy, parlamentari
unguri, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi
locale, ai Ministerului Apărării din Ungaria şi comandanţi
de unităţi, ai Poliţiei şi ai altor instituţii publice.
După derularea unui film documentar despre
activitatea Clubului militar din Szeged şi înmânarea
de diplome şi medalii veteranilor clubului şi celor care
au avut o activitate meritorie, preşedintele Clubului,
mr.(r) Csepi Lazlo, a prezentat raportul de activitate
din perioada 2014-2018, evidenţiind rezultatele bune
obţinute în apărarea drepturilor rezerviştilor militari
maghiari, atmosfera de prietenie şi de cooperare dintre
membri, activităţile interesante şi distractive organizate
şi colaborarea cu partenerii interni şi externi, la superlativ
fiind prezentate prietenia şi proiectul transfrontalier
cu Filiala Judeţeană Arad a A.N.C.M.R.R. Au urmat
raportul financiar-contabil şi programul pentru anul 2018,
prezentat de secretarul Clubului lt.col.(r) Nagy Zoltan.
În cuvântările care au urmat, vorbitorii au apreciat
rolul social al asociaţiei militarilor în rezervă şi eforturile

pe care le-a făcut conducerea pentru a oferi membrilor
Clubului un cadru propice de relaxare şi întălnire.
Gl.mr.(r) Vasile-Ionel Heredea a transmis salutul
camarazilor români şi a reiterat prietenia instituţională
şi personală realizată în cei doi ani de parteneriat,
precum şi dorinţa de a continua la parametri superiori
relaţia benefică dintre asociaţiile de rezervişti militari
din România şi Ungaria, din Arad şi Szeged.
A urmat prezentarea candidaturilor pentru funcţia
de preşedinte al Clubului şi a membrilor Biroului de
conducere. În unanimitate şi cu aplauze puternice
a fost reales ca preşedinte mr. (r) Csepi Laslo,
vicepreşedinte mr. (r) Kispal Jeno, iar ca secretar lt.col.
(r) Nagy Zoltan. În celelalte funcţii din Birou, au
fost reconfirmate persoanele care au mai îndeplinit
respectivele funcţii. De remarcat că atât în Birou cât şi
în cadrul Clubului sunt multe femei, cadre militare sau
de poliţie, în rezrvă sau soţii ale acestora.
După felicitările de rigoare, preşedintele reales a
mulţumit tuturor pentru încredere şi a promis că se
va preocupa şi mai mult de viaţa membrilor Clubului
şi de relaţiile cu partenerii sociali cu care colaborează.
Preşedintele de Onoare al Clubului Siyni Imre
s-a declarat bucuros de opţiunile votanţilor şi a rugat
membrii să fie aproape de preşedinte şi de Birou, pentru
a ajuta la buna organizare şi desfăşurare a activităţilor
comune.
A urmat o masă comună, cu specialităţi culinare
din apreciata bucătărie maghiară, apoi un bal minunat,
la care binecunoscuta apetenţă pentru cântec şi dans
a ungurilor s-a pus din nou în valoare, spre marea
satisfacţie a celor prezenţi.
,,Apreciem ca deosebită atenţia cu care suntem
trataţi de fiecare dată cînd venim în vizită în Ungaria.
Mulţumim prietenilor de aici – mr. Csepi şi camarazilor
săi, translatorului, prof. Fery Toth , Lucian, Nicolas, care
ne-au primit cu braţele deschise la Szeged. Mulţumim de
asemenea conducerilor centrale şi regionale a B.E.O.Sz.
pentru deschiderea şi sinceritatea cu care abordează relaţia
cu partenerii români. I-am invitat pe toţi să vină la
Arad şi ne vom bucura de oaspeţi în aprilie şi mai 2018.
Dorim mult succes conducerii realese a Clubului şi suntem
siguri că parteneriatul nostru va fi la fel de frumos ca şi
până acum, ba poate vom identifica noi oportunităţi de
colaborare reciproc avantajoase, în interesul rezerviştilor
militari din Arad şi Szeged, din România şi Ungaria”, a
declarat preşedintele filialei arădene la finalul vizitei.
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CU R IE R
Filiala Judeţeană Suceava ,,Petru I. Muşat” a
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere a organizat, aşa cum ne informează
preşedintele acesteia, domnul general de brigadă (r)
Cojocaru Zaharie, în luna ianuarie a.c. în Palatul
Administrativ Suceava, un Simpozion intitulat
150 de ani de la Unirea Principatelor Române.
În cadrul acestei manifestări s-a subliniat faptul că
Unirea Moldovei cu Ţara Românească a constituit
piatra de temelie a Marii Uniri de mai târziu.
La această manifestare au luat parte cadre
militare în rezervă şi în retragere, veterani de război,
funcţionari publici, reprezentanţi ai administraţiei
publice locale, reprezentanţi ai C.M.J. , I.S.U., I.P.J.
Suceava, ai A.N.C.M.R.R. din M.A.I., A.C.M.R.R.
– S.R.I, C.N.P.V. şi ai Filialei Sucevene a Asociaţiei
Cultul Eroilor ,,Regina Maria”.
Toţi cei prezenţi au apreciat conţinutul
materialelor prezentate, precum şi importanţa pe care
o capătă astfel de activităţi în acest An Centenar.
Ziarul Sucevean ,,Crai nou”, publicaţie care
sprijină activitatea Filialei Judeţene Suceava
a A.N.C.M.R.R. a relatat în numărul său din
25 ianuarie a.c. despre această frumoasă activitate.
Domnul general de brigadă (r) Constantin
Antohi preşedintele Filialei Judeţene Galaţi a
A.N.C.M.R.R. ne-a trimis la redacţie un material
evocator privind Unirea, cu 100 de ani în urmă, a
Basarabiei cu România.
După ce face o incursiune în istoria românilor,
scoţând în evidenţă faptul că aceştia au năzuit
permanent la unire, autorul face un scurt popas în
culisele Primului Război Mondial, în care România
a intrat în anul 1916, după o perioadă de doi ani
de neutralitate. În cadrul acestuia, românii au
purtat propriul lor război, care în final a deschis
calea realizării unirii lor într-un singur stat. Astfel,
în 1918 mai multe teritorii româneşti aflate sub
stăpânire străină se unesc cu Ţara. Printre acestea
şi Basarabia, aflată din 1812 sub stăpânire rusească.
Prin votul Sfatului Ţării, la 27 martie 1918,
Republica Democratică Moldovenească se unea
,,pentru totdeauna” cu Ţara. Primul pas al făuririi
României Mari a fost astfel înfăptuit.

Datorită faptului că despre Unirea Basarabiei
cu Ţara, la 27 martie 1918, am primit anterior un
alt material mult mai complet, materialul trimis
de dumneavoastră, domnule general, pentru care
vă aducem sincere mulţumiri, a intrat în fondul de
documentare al redacţiei noastre.
3. După cum ne informează domnul comandor
(r) dr. Vasile Florea, vicepreşedinte, în Filiala
Judeţeană Bacău a A.N.C.M.R.R. există o
preocupare deosebită pentru derularea activităţilor
închinate Cenenarului Marii Uniri, prevăzute în
planul acestei structuri.
Printre cei care s-au distins şi se disting în
organizarea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi
se află domnii: general (r) dr. Vasile Apostol,
comandor (r) dr. Vasile Florea, colonel (r) Mihai
Purcaru, colonel (r) Paul Timofte (preşedintele
Filialei Bacău Cultul Eroilor ,,Regina Maria” ş.a.
Domnul comandor (r) dr. Vasile Florea scoate
în evidenţă în mod deosebit activitatea generalului
(r) dr. Vasile Apostol, care a organizat sau a
participat în primele patru luni ale acestui an la un
număr însemnat de activităţi dedicate Centenarului
Marii Uniri, printre care: Simpozionul dedicat
Unirii Principatelor, organizat la Cercul Militar
Bacău la 22 Ianuarie a.c.; prezetarea în Sala
Cinematografului din Oneşti a filmului dedicat
misiunii militare franceze în România-13 martie;
Expunerea prezentată la Monumentul Eroilor din
Oneşti despre Primul Război Mondial unui grup de
profesori, studenţi şi elevi din Franţa, Italia, Spania
şi Grcia-17 martie; Realizarea mai multor emisiuni
despre Anul Centenarului la postul de televiziune
,,ACUM TV”; Comunicarea prezentată unui larg
auditoriu la Biblioteca din Oneşti, cu tema ,,100 de
ani de la Unirea Basarabiei cu România-27 martie;
Realizarea şi publicarea mai multor materiale cu
tematică istorică pentru revista ,,Sarea pământului”
din Târgu Ocna; Se află pe punctul de a finalize,
împreună cu un colectiv de profesori din Oneşti,
lucrarea ,,Oneşti Centenar” ş.a.
Felicitări pentru astfel de activităţi!
4. Domnul colonel (r) Dănilă Moldovan, preşe
dintele Filialei Judeţene Hunedoara ,,Sarmizegetusa“
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a A.N.C.M.R.R. a trimis Conducerii centrale a
Asociaţiei Agenda activităţilor programate a se
organza şi desfăşura de către această structură în
anul 2018, Anul Centenarului Marii Uniri.
Am reţinut că pe parcursul acestui an
Filiala Judeţeană Hunedoara ,,Sarmizegetusa” a
A.N.C.M.R.R. va organiza următorele activităţi:
a) Evocare istorică: Iuliu Maniu personalitate
istorică transilvăneană, sufletul Marii Uniri a
românilor. (05.02);
b) Manifestare comemorativă omagială: De la
episcopul martir Ioan Inochentie Klein – la Câmpia
Libertăţi de la Blaj (12.05);
c) Acţiune spiritual-patriotică: Biserica şi Armata
demersuri frăţeşti pe pământul hunedorean – ediţia
a IV-a (15.05);
d) Activitate: ,,De la Războiul Întregirii la Marea
Unire” (25.08);
e) Manifestare omagială: Pe cărarea vieţii
Iancului – ediţia a III-a (22-23.09);
f ) Acţiunea ,,Omagiu la Centenar”: Pelerinaj
al cadrelor militare hunedorene în vatra istorică a
făuririi României Mari (06-07.10);
g) Concurs de istorie: Armata Română în
Războiul de Întregire a Neamului; Concursul se va
desfăşura cu elevi din învăţământul gimnazial din
Arad, Orăştie, Deva, Hunedoara, Haţeg, Valea Jiului
şi Câmpeni (septembrie-noiembrie);

h) Acordarea de premii elevilor Colegiului
Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia. (Câte
un premiu pentru fiecare an IX, X, XI, XII) şi un
premiu pentru şeful promoţiei terminale;
***
Pe lângă faptul că subfilialele participă la
activităţile mai sus menţionate, acestea la rândul
lor, împreună cu primăriile şi alte instituţii de pe
plan local vor organiza propriile activităţi dedicate
Centenarului Marii Uniri.
Odată cu acest program am primit şi modul în
care se vor desfăşura aceste activităţi.
Ar fi foarte interesant, domnule colonel Dănilă
Moldovan, dacă acest program ar fi trimis şi filialelor
judeţene vecine cu filiala dumneavoastră, cu invitaţia
ca unele activităţi să le desfăşuraţi împreună.
5. După cum ne informează domnul general
de brigadă (r) Ioan Belci, Filiala Judeţeană Alba a
A.N.C.M.R.R. şi-a propus ca în Anul Centenarului
Marii Uniri să desfăşoare în propriu sau împreună cu
organele locale şi nu mai puţin cu cele militare, respectiv
Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” şi Batalionul 136
Geniu, peste 25 de activităţi cu o tematică deosebit
de variată, prin care vor fi aduse în prim-plan aspecte
inedite privind Marea Unire din 1918, precum şi
personalităţile care au contribuit la pregătirea şi
realizarea acestui act deosebit din istoria României.
Gl. bg. (r) dr. Gheorghe CREŢU
Col. (r) ing. Mircea ALEXE

v
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PA G I N A L IR ICĂ

Colonel (r) LIVIU ZANFIRESCU
UN SENSIBIL POET AL OŞTIRII

Într-o vreme în care mulţi scriitori se fereau să-şi
afirme sentimentele patriotice, ca şi cum acest fapt ar
induce un soi de vinovăţie sau şi mai grav, ar constitui
un afront adus susţinătorilor globalizării, colonelul
(r) Liviu Zanfirescu nu se sfieşte să cultive o lirică
străbătută de o puternică şi curată vibraţie patriotică.
O face aproape ostentativ, dar cu sinceritate şi cu mult
talent. Temele abordate cu preferinţă în creaţiile sale
poetice vin să celebreze sărbători naţionale şi religioase
ale poporului român, momente de eroism şi de glorie
ale oştirii, devenite repere ale perenităţii neamului.
La fiecare sărbătoare a românilor Liviu Zanfirescu
ne dăruieşte de fiecare dată un poem, într-un gest

devenit de-a lungul ani
lor o tradiţie, la care
poetul ţine cu sfin
ţenie. Poemele sale,
scrise cu astfel de pri
lejuri, departe de a fi
doar scrieri ocazionale, sunt un cald omagiu adus
înaintaşilor, adevărate poeme patriotice şi sunt, în
acelaşi timp, un puternic îndemn adresat generaţiilor
de astăzi de a respecta istoria şi de a ne iubi ţara.
Liviu Zanfirescu se numără astfel printre cei mai
importanţi şi valoroşi scriitori militari de astăzi.
Publicăm mai jos câteva poeme din lirica sa.

RUG\ PENTRU ANONIMI

Purtând în aval alte căşti ruginite.
Scrisori-comunicat, ce anunţau laconic:
,,Căzut la datorie” …
Pacea flutura Tricolorul ferfeniţă de răni,
De logoreea politicienilor, de gândul criminal
Al unor minoritari ce urmăreau sfârtecarea
Trupului sfânt…
Izul confruntărilor încă fumegă, veterani umiliţi
În Har-Cov simt vibraţii antiromâneşti
Dinspre guvernanţi…
Poemul speranţei zace-n letargie fără imbold
Sunt unii orbi, alţii au devenit.
Jurământul se leagănă-n lanţul trădării
Iar iubirea de patrie într-un alb de narcise
Nostalgice, în soarele ce aşează aură
Sângelui pierdut în rugina
Căştilor anonime…

v

Coborâtor din zei e creatorul
El ploi de stele ţine-n călimară
Să lăcrimeze-n bucurie dorul
De-a fi rămas ţăran iubind o Ţară.
Altarul e de faţă, Tricolorul
Cheamă trăire sfântă, milenară
În ţintirim pulsează vitorul
Să ningă de-nviere primăvară.
Să stăruie în alb neprihănire
Pe crucile de lemn încondeiate
Cu nume de eroi în rătăcire
Prin roua ierbii fără de păcate.
Spre ,,adormiţi”, cu viaţă anonimă,
Trimite Doamne, veşnică lumină.

C\[TI ANONIME
În casca ruginită de sângele războaielor
Ieşită din pământ în Dealul Crucii
Din respiraţia ierbii, din oale şi ulcele,
Răsărise alb de narcise
Argint de lună hăulind a pace.
Sângele pierdut în rugină părea că înviase
Roşu-aprins, ca ouăle de Paşti.
Se trezea un război care nu se terminase…
Răul se înfrăţise cu sângele, cu ţipătul
La fel de roşu-intens în cadenţa reîntoarcerii

FULGERARE
Am caligrafiat în spirit fiorul,
Buna Vestire şi Floriile
Pe curcubeul ouălor încondeiate
Spre Învierea Mântuitorului
A Tinereţii, a Primăverii
A Credinţei şi Nădejdii
Că putem rămâne OAMENI
Ai Tradiţiei
Ai Bucuriei şi Respectului
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Pentru Străbuni
Şi valorile lor
Devenite între timp ale noastre.
Pentru candela dumnezeiască
A Clipei în care
A fulgerat Lumina
Şi Iubirea…
Şi…Veşnicia…

ARIP\ DE ÎNGER
Învăţaţi să lăcrimaţi
A iubirii mirifică rouă
Când trupul şi mintea învăluite sunt
În aripa de înger a Imnului
Cântec unic, al rădăcinii populare
Înfiptă, adânc,în comorile simplităţii
În pământul în care
Îşi duc vaiaţa Dincolo bunii şi străbunii
Dacii liberi !…
…Învăţaţi să pulsaţi, să vibraţi
Cu întreaga fiinţă
Atunci când aripa de înger a Imnului
Se simte ecou de bucium
De Credinţă şi Iubire, de oseminte
Ale Ostaşului Necunoscut
Dar recunoscut în faldurile sângerânde
Ale Tricolorului
Înfipt în Cetăţile şi Redutele
Independenţei
Păstrând încă viu eroismul legendar
Pecete sfântă pe troiţe şi monumente
Ridicate pretutindeni de milenii
Pe plaiurile Ţării şi aiurea…
…Învăţaţi să lăcrimaţi, să pulsaţi, să vibraţi
În aripa de înger
Acolo unde se înfrăţesc

Imnul şi Drapelul
Ca semn dumnezeiesc
Aură deasupra istoriei
Ostaşului Necunoscut
Dar recunoscut brav şi neînfricat.

RUG\MINTE
Mai adă-mi copile pământ de acasă
Că-n raniţa vieţii pustiu a rămas
Să-nvie ai mei, mămăliga pe masă
Pârâul să cânte cu limpede glas.
Să simt iar pădurea, frunzişul, cărarea
Şi murmur de zări, păsări în luminiş
Aprinde copile solemn, lumânarea
Pe grea moştenire, pe cruce suiş.
E-atâta tăcere departe de casă
Printre străini, străin am rămas
Coseşte copile din iarba cea grasă
Din focul iubirii, din ultimul pas.
Am aici, cum s-ar zice de toate, belşug
Am casă, maşină, un job, dar nu-mi pasă
Mi-e dor de tataie cu trupul pe plug
De iarba în sânge, de coasă…
Mai adă-mi copile pământ românesc
În raniţa vieţii, de-ţi pasă
Şi rouă din Doina cu plâns Eminesc
Pârâu de iubire mi-o lasă
Mai adă-mi pădurea, frunzişul, cărarea
Şi iarba cea grasă de prin ţintirim
Căci altfel iubirea se stinge, uitarea
Se-aşează pe rugă şi-n Domnul murim
Mai adă-mi copile pământ de acasă
Că-n raniţa vieţii pustiu a rămas
Să-nvie ai mei, mămăliga pe masă
Să fie ca-n primul şi ultimul ceas…
Pagină realizată de Col. (r) Liviu Vişan

v
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VALORI ALE CULTURII, CIVILIZAŢIEI
ŞI SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI

PERSONALITĂŢI CU CARE NE MÂNDRIM
Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
membru în Comitetul Filialei Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R.
Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei
Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere organizează
în fiecare lună aniversarea membrilor
filialei care împlinesc un număr rotund
de ani, multiplu de cinci. Una dintre
manifestările de acest fel se înscrie în
rândul evenimentelor mai deosebite,
deoarece printre cei aniversaţi s-a aflat
academicianul Ionel HAIDUC, la
împlinirea frumoasei vârste de optzeci
de ani. Domnia sa este una dintre
personalităţile cu care noi ne mândrim,
fiind colonel în rezervă şi membru al filialei noastre.
Cu acel prilej i s-a acordat o diplomă aniversară din
partea conducerii Filialei, ne-am întreţinut într-o
atmosferă cordială şi am putut cunoaşte mai bine
dimensiunile personalităţii domnului academician.
Am aflat că domnia sa s-a născut la Cluj în data
de 09.05.1937. Este licenţiat în chimie din anul 1959,
când a absolvit facultatea de profil a Universităţii
,,Babeş - Bolyai”, iar din 1964 este doctor în chimie,
titlu obţinut cu teza ,,Chimia polimerilor anorganici
şi silico-organici”. Au urmat studii post-doctorale în
S.U.A., în anii 1968-1966 şi 1971-1972 .
La facultatea de chimie a Universităţii ,, Babeş Bolyai” a urcat toate treptele didactice profesionale,
de la cea de şef de laborator până la cea de profesor
universitar, remarcându-se ca un cadru didactic
competent şi inovativ. Totodată, în perioada 19922005, în şaptesprezece situaţii diferite, a avut statutul
de ,,visiting professor”, pe durate succesive de câteva
luni fiecare, la prestigioase instituţii de învăţământ şi
cercetare din S.U.A., Spania, Mexic, Germania, Brazilia,
Singapore. Este de subliniat, faptul că vorbeşte bine şi
fluent patru limbi străine de circulaţie internaţională.
Deţine patru titluri de „Doctor Honoris Causa”
ale unor universităţi din Bucureşti, Timişoara şi
Iaşi. Este membru titular al Academiei Române şi
membru corespondent sau membru de onoare al
altor opt academii de ştiinţe din: Marea Britanie,
S.U.A., Germania, Ungaria, Muntenegru şi Republica
Moldova.

A fost decorat cu Ordinul „Steaua
României în grad de Mare Cruce”,
Ordinul „ Steaua României în rang
de Mare Ofiţer”, cu alte înalte ordine
şi medalii acordate de Preşedintele
României, Patriarhia Bisericii Orto
doxe Române, Casa Regală a
României, Arhiepiscopia Vadului,
Felea
cului şi Clujului, precum şi de
importante instituţii ştiinţifice din
ţară şi străinătate. De asemenea, deţine
alte cincisprezece titluri, premii şi
diplome semnificative, acordate pentru
activitatea sa ştiinţifică, didactică şi de cercetare.
Fiind o personalitate cu autoritate deosebită
şi puternic implicată social, a îndeplinit funcţii
administrative şi publice de mare expunere, de la cele
de prorector şi rector al Universităţii ,,Babeş-Bolyai”,
ales ca primul rector după decembrie 1989, până la
aceea de preşedinte al Academiei Române, deţinută
între anii 2006-2014.
A fost membru în colectivele de redacţie ale unor
prestigioase reviste ştiinţifice din ţară şi din S.U.A.,
Marea Britanie şi Israel. A publicat opt cărţi foarte
consistente, dintre care şase în străinătate, şi peste
360 de articole de specialitate, în domenii de vârf ale
chimiei, în politica şi managementul ştiinţei.
După ce, în anul 2009, a primit titlul „Senior al
Cetăţii” Cluj -Napoca, domnia sa deţine, din anul
2015, şi titlurile de ,,Cetăţean de onoare al Judeţului
Cluj ” şi ,,Spiritus Mentor ” Cluj - Napoca.
Datele de mai sus, prezentate sintetic, reprezintă
numai câteva dintre argumentele prin care apreciem
că domnul colonel în rezervă, academician Ionel
HAIDUC este o personalitate ştiinţifică şi culturală
complexă, în plan naţional şi internaţional şi, înainte
de orice, domnia sa este un om de mare caracter,
surprinzător de modest, un om de aleasă omenie, cu
care orice român se poate mândri. Noi, îi mulţumim
pentru onoarea de a ne fi alături în Filiala Judeţeană
Cluj a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere.
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S EM N A L
CĂR ŢI. . .

SCRISORI CELESTE

sunt prezentaţi oameni care s-au
dedicat trup şi suflet profesiei alese
şi pe care domnul colonel (r) Ion
Gh. Toma i-a cunoscut şi de care
s-a interesat permanent încă din
vremea când practica cu succes
gazetăria.
Am întălnit în paginile cărţii,
povestea unei familii de eroi care
şi-au dat tributul de sânge atât
în Războiul de Independenţă, în
Primul Război Mondial, cât şi în
cel de-Al Doilea Război Mondial.
Fiecare dintre cele paisprezece
,,povestiri”, cum le numeşte
autorul, inserate în paginile cărţii,
vorbeşte despre oameni care, în
diverse domenii de activitate, au
obţinut prin puterea minţii şi a
braţelor lor realizări deosebite şi

Aceasta este cea de-a şaptea carte
pe care îşi pune semnătura domnul
colonel (r) Ioan Gh. Toma, cărţi
scrise în intervalul 2011-2018.
Este o carte cu multe personaje,
cea mai mare parte dintre ele din
mediul militar, altele din comuna
natală a autorului, comuna Luciu.
Cele mai multe dintre aceste
personaje au plecat la ceruri, dar
continuă să stăruie în memoria celor
în mijlocul cărora s-au născut, ori
şi-au desfăşurat cândva activitatea.
Poate şi de aceea titlul cărţii
este ,,Scrisori celeste”, iar una
dintre acestea poartă titlul ,,Dragă
şi scumpă mamă”, căreia, deşi a
plecat demult la Domnul, autorul
simte nevoia să-i comunice despre
unele dintre creaţiile sale în care

v

REGĂSIRE
ŞI RE-UNIRE

v

cu efecte benefice asupra semenilor
lor, pentru care aceştia reprezintă
adevăraţi eroi.
Cartea a văzut lumina tiparului,
în acest an, în Editura Detectiv
Literar Bucureşti, avându-l ca
redactor pe domnul Firiţă Carp.
Felicitări autorului!

v

Cartea cu titlul de mai sus, închinată Centenarului Marii
Uniri, poartă semnătura comandorului (r) Constantin
Asofronie, vicepreşedinte al Filialei Judeţene Galaţi a
A.N.C.M.R.R. şi a căpitanului (r) de poliţie Ştefan Jurja, din
R. Moldova, stabilit de câţiva ani în România.
Cartea cuprinde date şi informaţii despre situaţia actuală
a R. Moldova şi prezintă posibilităţile de reunire a acesteia cu
România.
Paginile cărţii pun la dispoziţia cititorilor o serie de aspecte
legate de actuala mişcare unionistă. Un loc aparte în economia
lucrării este dedicat principalelor acţiuni şi evenimente organizate
de structurile asociative de pe o parte şi cealaltă ale Prutului,
grupate în ,,Alianţa pentru Centenar”.
Autorii avansează şi ideea necesităţii unor demersuri oficiale,
în baza cărora s-ar putea cuantifica o serie de caracteristici ale
demersului în sine.
O parte a cărţii cuprinde amintiri şi memorii ale căpitanului
Ştefan Jurja – fost luptător, în 1992, pe frontul transnistrean,
despre satul natal, Dolna, despre camarazii de război, precum
şi despre situaţia veteranilor şi a răniţilor din războiul la care a
participat.
Cartea a văut lumina tiparului în acest an la Editura Info Rap
Art-Galaţi.

63

Rezerva Oştirii Române

LUPTELE ROMÂNILOR DIN ACTUALUL AREAL
AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD PENTRU
IDENTITATEA NAŢIONALĂ ÎN TIMPUL REVOLUŢIEI
ŞI RĂZBOIULUI CIVIL DIN ANII 1848-1849

Domnii colonel (r) Vasile
Măgeruşan şi colonel (r) Ioan
Cordovan şi-au unit forţele pentru
realizarea acestei lucrări privind
faptele şi activităţile din arealul
actualului Judeţ Bistriţa-Năsăud în
perioada Revoluţiei şi Războiului
civil din 1848-1849 în Ţările
Române.
După ce trec în revistă pre
facerile din Europa, petrecute în
prima jumătate a secolului 19,
autorii îşi concentrează atenţia
asupra principalelor momente ale
revoluţiei din cele trei Ţări Române
şi în mod deosebit asupra arealului
vizat, aducând în prim-plan aspecte
inedite de ordin politic, economic,
social, militar şi cultural şi rolul
acestora în atingerea idealurilor de
libertate, independenţă şi eman
cipare naţională, idei promovate şi
de revoluţionarii paşoptişti.
Chiar dacă evenimentele din
anii 1848 şi 1849 nu au avut
efectele scontate, autorii nu au putut
ignora faptul că acestea au marcat
puternic evoluţia ulterioară a istoriei

Transilvaniei: ,,Pe timpul revoluţiei
s-a cristalizat o nouă gândire politică,
pusă sub semnul ideilor generoase
ale libertăţii şi democraţiei, idei
îmbrăţişate de toate etniile transilvane
şi care au reprezentat, în ultimă
instanţă, victoria şi nu înfrângerea”.
Lucrarea acordă o atenţie
deosebită rolului pe care l-a
avut armata în anii 1848, 1849
şi în acest context Regimentul 2
Grăniceresc, dar şi amplitudinea
forţei maselor din arealul Judeţului
Bistriţa-Năsăud şi nu numai. Unul
dintre cele 7 capitole ale lucrării
face bilanţul crimelor, jignirilor şi
distrugerilor făcute de insurgenţii
unguri în satele şi casele românilor,
care s-au repetat şi cu alte ocazii şi
în mod deosebit odată cu ocuparea
părţii de Nord-Vest a Transilvaniei
în urma Dictatului de la Viena.
Autorii nu uită să sublinieze
locul şi rolul personalităţilor pentru
momentul 1848-1849, în lucrare
fiind evidenţiate în mod deosebit
cele din arealul actualului Judeţ
Bistriţa-Năsăud.

v

v

Cartea, prefaţată de colonelul
dr. Ioan Marian Cristureanu,
locţiitorul comandantului Bg.81.
Mc. este completată cu anexe, hărţi,
bibliografie şi o bogată ilustraţie.
Aceasta a văzut lumina tiparului
în anul 2017 la Editura SOLON,
cu sprijinul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud (Preşedinte Emil
Radu Moldovan).

v

SĂ NE IUBIM PĂMÂNTUL
STRĂMOŞESC

Coordonată de scriitorul ieşean Ion N. Oprea, antologia de
faţă, dedicată Centenarului Marii Uniri, reuneşte în paginile
sale lucrările a peste 60 de membri ai Cenaclului Literar la Distanţă, care prin studiile, eseurile, însemnările şi versurile lor aduc în
prim-plan o problematică deosebit de interesantă, circumscrisă cu
preponderenţă iubirii pământului strămoşesc, neamului şi Ţării.
În condiţiile incertitudinilor persistente încă pe plan naţional cu
privire la modul în care să marcăm în acest an Centenarul Marii
Uniri, cartea de faţă pune la dispoziţia cititorilor săi idei deosebit
de interesante despre patrie, patriotism, identitate, unitate şi
demnitate naţională, dar şi răspunsuri la întrebarea : de ce iubim glia
strămoşească?
În cuprinsul acesteia sunt prezentate aspecte ale istoriei poporului
român, dar şi modalităţi de promovare a unităţii de neam, de limbă,
de credinţă şi de obiceiuri care, toate la un loc, şi-au pus pecetea
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pe ideia unirii tuturor provinciilor româneşti într-un
singur stat.
Ideile pe care le conţine această carte pot fi
valorificate de cei interesaţi, în acest an de graţie, când
se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire.

v

La redactarea, corectarea şi pregătirea pentru tipar
a acestei lucrări şi-au dat mâna scriitorul Ion N.
Oprea, profesoara Ana Dumitrescu şi editorialistul
Constantin Huşanu. Cartea a apărut în Editura
PIM, Iaşi.

v

v

APROAPE TOTUL DESPRE COLONELUL
CARICATURII ROMÂNEŞTI

Scriitorul, gazetarul şi editorul Dan Găju aduce
în prim-plan, prin cartea de faţă, pe redutabilul artist
grafic Octavian Covaci (azi colonel (r)), având în
palmares peste 3500 desene umoristice publicate şi
în jur de 250 de participări la saloane ale genului şi
zeci de premii interne şi internaţionale. Aceasta ar fi
cartea de vizită doar pentru un segment din viaţa celui
denumit de cunoscutul caricaturist Gheorghiţă Ghinea
,,Colonelul caricaturii româneşti”, denumire inspirat
reluată de Dan Gâju pentru numele acestei cărţi.
Aruncând doar o privire pe cuprinsul cărţii am avut
impresia că este vorba doar de preocupările artistice ale
eroului acesteia, dar în realitate, parcurgând filă cu filă
descoperim că între coperţile ei se ascunde o viaţă de
om împlinită, prin continua sa devenire, de la copilărie
la deplina maturitate.
Facem astfel cunoştinţă cu Octavian Covaci
în postura de elev al Liceului Militar ,,Dimitrie
Cantemir” - Breaza şi al Şcolii de ofiţeri ,,Nicolae
Bălcescu” - Sibiu, arma topogeodezie, dar şi în cea de
ofiţer topograf într-o unitate specializată, cu şantiere
în toată ţara, şi mai apoi în cea de scenarist, operator
de imagine şi regizor, în Studioul Cinematografic al
Armatei. Dacă la cele prezentate adăugăm seriozitatea,
priceperea, interesul, ordinea (de tipicar înrăit),
hotărîrea (unii spun tupeul) şi nu în cele din urmă
cea de familist (soţia, cele două fiice, ginerii şi cei trei
nepoţi sunt comorile sufletului său), trăsături de care
nu se dezminte nici la vârsta senectuţii, avem imaginea
unui autentic perfecţionist, dar şi a unui om împlinit.
Cartea, care cuprinde o mulţime de poveşti de
viaţă, reuşeşte să scoată în evidenţă, în mod strălucit,

preocupările artistice ale omului, artistului şi
ofiţerului Octavian Covaci, pe de o parte în domeniul
graficii umoristice, iar pe de altă parte în domeniul
cinematografic, două domenii în care a excelat prin
creaţiile sale şi care au fost excelent reliefate în paginile
cărţii scriitorului Dan Gâju, pe care redacţia revistei
,,Rezerva Oştirii Române” îl felicită.
Cartea, care a văzut lumina tiparului în Editura
Favorit, a avut parte de o frumoasă lansare, graţie
domnului colonel dr. Cristian Dorca, în Sala Gotică
a Palatului Cercului Militar, în ziua de 11 aprilie a.c. ,
în cadrul căreia au vorbit despre autor, carte şi în mod
special despre eroul acesteia, domnul general (r) Anton
Gagiu şi domnul Florentin Popescu, scriitori, precum
şi general de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu, redactorşef al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”.
Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă apariţia
acestei cărţi !

v
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...Ş I R E V I STE

VIAŢA NOASTRĂ
Nr. 38 – Ianuarie 2018
– Număr omagial –

Am primit la redacţie acest număr omagial al acestei reviste a
Casei de Ajutor a Pensionarilor ,,Elena Cuza” Bârlad cu sentimentul
că tot ce este trainic rezistă. Când subliniem aceasta avem în vedere
faptul că această instituţie de întrajutorare şi ajutor reciproc, cu toate
transformările suferite de-a lungul anilor, a ajuns în acest An Centenar
la venerabila vârstă de 120 de ani.
Peste 80 % din conţinutul acestui număr omagial îl reprezintă
mesajele individuale sau din partea unor instituţii bârlădene şi nu
numai. Multe dintre aceste mesaje subliniază faptul că de la înfiinţare,
la 24 ianuarie 1898, până în prezent, această instituţie s-a modernizat
continuu, ,,constituind un model de rezistenţă şi de continuitate, un
angajament pe termen lung la dezvoltarea, la îmbogăţirea vieţii sociale şi
culturale a oraşului Bârlad”. Şi cum să nu apreciezi ideia de solidaritate şi de împlinire a idealului de a ajuta, grija
manifestată, mai ales pentru pensionari, de petrecere a timpului în mod util şi plăcut şi faptul că această imstituţie
a devenit un forum de dezbatere şi că asigură celor 33.000 de membri facilităţi multiple, din care nu lipsesc
cele de ordin medical, social, cultural. Şi enumerarea ar putea continua.
Ne alăturăm şi noi celor care au omagiat activatea şi binefacerile C.A.R.P. ,,Elena Cuza” din Bârlad, la
împlinirea vârstei de 120 de ani, urând acestei instituţii putere, tărie şi permanent spirit tânăr. La mulţi ani !
Felicitări Colectivului de redacţie !

v

AGORA LITERARĂ
Anul XI, Nr. 35, Aprilie 2018

v

v

Revista ,,AGORA LITERARĂ”, editată la Cluj-Napoca
sub egida ,,Ligii Scriitorilor din România” se distinge cu
eleganţă în peisajul publicaţiilor culturale de la noi, prin
apariţii trimestriale de substanţă, vreme de mai bine de un
deceniu.
Aflată sub conducerea unui reputat om de presă, colonelul
(r) Iulian Petca, revista s-a constituit şi într-o redutabilă
tribună a scriitorilor militari şi a promovării culturii din
armată. În paginile revistei au apărut frecvent, cu fragmente
de proză şi grupaje de versuri, cu medalioane sau cronici
literare, cunoscuţi scriitori militari, între care Nicolae
Boghian, Marius C. Nica, Liviu Zanfirescu, Constantin
Ardeleanu, Eugen Burghelea, Grigore Buciu, Costinel
Petrache, Constantin Stroe şi mulţi alţii.
Totodată, revista acordă generoase spaţii color pentru
prezentarea lucrărilor de artă plastică. Menţionăm că revista a
fost ilustrată deseori cu lucrări reprezentative ale unor artişti
consacraţi, precum pictorii Valentin Tănase şi Alex Ivanov,
precum şi cu lucrări de tapiserie, semnate de Angela Buciu.
Într-un fel, revista ,,Agora Literară” este o publicaţie în
paginile căreia scriitorii şi artiştii din armată se simt ca acasă.

Gl. bg. (r) dr. Gheorghe CREŢU
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SUB SEMNUL A DOUĂ SĂRBĂTORI
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE ENE

În urmă cu 28 de ani, la 31 mai 1990, ia fiinţă
Liga Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere, denumită
la Prima Conferinţă Naţională din 31 mai 1991,
Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere, care în 2007 îşi schimbă din nou
numele în Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare
în Rezervă şi în Retragere - A.N.C.M.R.R.
Ziua înfiinţării acestei structuri asociative de
interes naţional, astăzi şi de ,,utilitate publică” a
rămas, din respect pentru strădania celor care au
pus piatra ei de temelie, Ziua A.N.C.M.R.R.,
sărbatorită la sfârşit de florar.
În aceeaşi zi de sfârşit de florar sărbătorim şi
Ziua Rezervistului Militar, instituită prin H.G.
nr. 467 din 12.05.2010, sărbătoare cu o încărcătură
deosebită pentru toţi cei care şi-au servit Ţara sub
faldurile tricolorului, un număr însemnat de ani.
Aceste două sărbători sintetizează solidaritatea şi
camaraderia care a existat şi există în rândul cadrelor
militare în rezervă şi în retragere şi dragostea de
patrie sub semnul căreia aceştia şi-au făcut datoria cu
onoare şi demnitate, valori care în Anul Centenarului
Marii Uniri se manifestă cu şi mai multă tărie.
Sărbătorirea celor de mai sus a aflat Asociaţia
noastră în plin efort pentru îndeplinirea Hotărârii
celei de-a VIII-a Conferinţe Naţionale din
21 noiembrie 2017, cu angajare şi dăruire din partea
tuturor membrilor acesteia. Un efort îndreptat spre
realizarea obiectivelor Asociaţiei, spre consolidarea
locului şi rolului acesteia în societatea românească şi
în mediul militar, pentru amplificarea posibilităţilor
de apărare a drepturilor şi intereselor cadrelor
militare în rezervă şi în retragere şi ale familiilor
acestora.
Asociaţia are toate atuurile în a-şi îndeplini
scopul şi obiectivele asumate prin Statut, deoarece

este o structură asociativă puternică, bine organizată,
cu o bună experienţă în organizarea activităţilor şi
acţiunilor pe care le întreprinde, în special pentru
apărarea drepturilor membrilor săi.
Eficientizarea activităţii Asociaţiei şi consolidarea
forţei sale se realizează şi prin dezvoltarea unui
sistem relaţional până la cele mai înalte niveluri,
pentru asigurarea căruia Conducerea Asociaţiei
manifestă o preocupare deosebită.
O latură deosebit de importantă a activităţii
A.N.C.M.R.R. o constituie relaţiile internaţionale
cu structuri asociative similare din ţări NATO,
UE şi cele din vecinătatea României. Prin aceste
relaţionări se realizează valoroase schimburi de
experienţă, se promovează statul român şi armata
sa şi interesele acestora şi contribuie la creşterea
prestigiului intern şi extern al Asociaţiei.
Prin iniţierea şi participarea la întâlniri şi
consultări cu importanţi factori de decizie,
schimburi de experienţă, acţiuni comune cu alte
structuri asociative, A.N.C.M.R.R. se impune şi
se face cunoscută în apărarea prestigiului Armatei
şi cadrelor sale, indiferent de poziţia acestora şi
militează pentru onoarea şi demnitatea acestora.
Sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar şi a Zilei
A.N.C.M.R.R. a avut în acest an un cadru cu totul
deosebit, datorită prezenţei la eveniment, în ziua
de 24 mai, a reprezentanţilor a aproape a tuturor
structurilor asociative mai importante din ţară,
care împreună pot face ca glasul lor să fie mai bine
auzit de cei în drept. Şi tot în acest an conducerea
A.N.C.M.R.R. a dat Zilei Rezervistului Militar
şi o componentă internaţională, prin activităţile
desfăşurate în Garnizoana Arad. (Despre acest ultim
aspect citiţi articolul semnat de Maior (r) Dorin
Ocneriu din prezentul număr al revistei – pg. 46).

v
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PAGINI DE ISTORIE

DE CE 1 DECEMBRIE ESTE ZIUA NAŢIONALĂ
A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Ziua naţională constituie o anumită dată din an în
care o ţară îşi dezvăluie în faţa propriilor cetăţeni, dar şi
a lumii întregi, istoria, originalitatea culturii, realizările
în domeniul vieţii economice şi ştiinţifice, toate acestea
ca expresie a conştiinţei individualităţii sale.
Privind calendarul ultimelor decenii, constatăm că
diferitele popoare şi-au fixat ziua naţională în legătură
cu specificul organizării lor. În general, state ale căror
formă de guvernământ este monarhia, îşi fac din ziua
suveranului propria sărbătoare, cum este cazul în
Danemarca, Spania, Olanda, Marea Britanie etc.
Ţările în care s-a instituit republica sărbătoresc
ca zi naţională proclamarea acesteia sau ziua declan
şării revoluţiei de eliberare: Algeria - 1 noiembrie,
Argentina - 25 mai; fie momentul cuceririi sau pro
clamării independenţei: Bolivia - 6 august, Brazilia 7septembrie SUA - 4 iulie 1776 „Declaraţia de
independenţă”, redactată de Thomas Jefferson;
Republica Moldova-27 august.
În ţara noastră, primele
acţiuni menite a marca
ziua naţională au avut
loc în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza.
Propunerea
edificării
acestei sărbători venea
din partea preşedintelui
Guvernului de la Iaşi,
Mihail Kogălniceanu. În
primul său decret privind
instituirea zilei de 24
ianuarie, ca sărbătoare
naţională,
domnitorul
Alexandru Ioan I denumea
Unirea: ,,Cea mai glorioasă şi mai scumpă pentru români,
ca una ce a strâns şi mai mult legăturile de frăţie dintre
principate…Aniversarea acestei memorabile zile, este o
serbare adevărată, naţională …prin bucurie şi mulţumire
obştească” (Monitorul Oficial din 23 ianuarie 1860).
Doamna Elena Cuza arăta la aceeaşi dintâi sărbătoare,
în paginile publicaţiei ,,Anunţătorul Român” nr. 10
din 1860: ,,Ziua de azi, în care România a redobândit
vechile sale drepturi, fiind pentru tot românul o zi de mare
sărbătoare…”. Şi într-adevăr, la 24 ianuarie 1860, în

oraşele ţării, cu deosebire
la Bucureşti şi Iaşi, au
avut loc ample manifestări
publice, sărbătorirea fiind
marcată prin arborarea
drapelelor tricolore, afi
şarea unor reprezentări
simbolice, evocând, prin
reunirea acvilei cruciate şi
a capului de bour, aspiraţia
multiseculară de unitate
naţională.
După instaurarea pe
tronul României a prin
cipelui Carol Hohenzollern
de Sigmaringen, la 10 mai 1866, s-a hotărât ziua
de 10 mai. Începând din 1948 a fost proclamată ca
zi naţională a României ziua de 23 august. După
evenimentele din Decembrie 1989, Parlamentul ţării
a hotărât în 1991, ca ziua naţională a României să fie
1 decembrie.
Neîndoielnic, alegerea acestei date ca sărbătoare
a întregii naţiuni a fost determinată de profunda
semnificaţie a evenimentului istoric pe care îl evocă.
Într-adevăr, cercetând ,,cronicile bătrâne” constatăm
că din numeroasele fapte de altădată, din neuitatele
momente de glorie înregistrate în curgerea istoriei
noastre, cea mai mare, cea mai strălucitoare, cea mai
apropiată inimilor tuturor românilor, cea mai plină de
speranţe este ziua în care în acel neuitat 1 decembrie
1918 s-a desăvârşit, prin vrerea şi lupta întregului popor,
unirea românilor de pe tot cuprinsul fostei Dacii,
într-un singur stat naţional, unitar şi independent.
După stabilirea acestei date ca zi naţională au
existat numeroase comentarii ale unor persoane, mai
mult sau mai puţin autorizate, lucru firesc într-o
societate democratică. Cu alte cuvinte, este contestată
data de 1 decembrie ca sărbătoare laică supremă a
tuturor românilor. Motivele pot părea unora serioase,
deşi unele dintre ele sunt de-a dreptul ridicole. Să le
luăm pe rând: la 1 decembrie 1918, s-ar fi unit doar o
singură provincie – Transilvania – pe când România
era veche, mare şi independentă de mai înainte.
Trebuie observat că teritoriile unite la 1 decembrie
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Iuliu Hossu citind actul Unirii. 1 Decembrie 1918, Alba Iulia.

reprezintă circa 40 % din suprafaţa şi din populaţia
României actuale şi nu un cuantum infim, cum s-a
insinuat. Apoi, s-a spus şi s-a scris că mai importantă
decât Unirea de la 1 decembrie ar fi independenţa de
la 1877-1878. Numai că independenţa proclamată la
9 mai 1877 se referea doar la 130.000 kmp, adică ceva
mai mult de o treime din suprafaţa României mari.
Fireşte, independenţa României, proclamată cu 141 ani
în urmă a fost foarte importantă şi pentru românii din
Dobrogea, Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş,
Bucovina şi Basarabia. (Unii dintre ei s-au şi jertfit
pentru această independenţă a ţării-mamă), dar nu
i-a atins direct şi imediat atunci, fiindcă erau cuprinşi
în alte state.
În al treilea rând, s-a spus că data de 1 decembrie
ar privi totuşi prea puţini români, în raport cu masa
populaţiei şi cu teritoriile alăturate României în 1918,
ceea ce este adevărat, numai că ziua naţională de la
1 decembrie nu celebrează doar unirea Transilvaniei,
ci marchează tot ceea ce s-a întâmplat atunci, adică
reprezintă un simbol al întregului an 1918. În acel
an s-au unit cu Ţara, prin decizii luate de adunări
reprezentative şi recunoscute, trei mari provincii
istorice şi anume: Basarabia, Bucovina şi Transilvania.
La 1 decembrie s-a desăvârşit un proces larg în urma
căruia România a ajuns de la 137.000 kmp şi circa
7,2 milioane locuitori, în 1914, la 295.000 kmp şi
15 milioane de locuitori în 1918-1919. Astfel, în
ziua naţională ne amintim de întreagă acea ,,oră
astrală” de la sfârşitul Primului Război Mondial, la care
românii şi-au luat soarta în propriile mâini şi au decis
să trăiască în România.
În fine, am văzut scris şi că ziua de 1 decembrie
nu este potrivită ca sărbătoare fiindcă în acel moment

din an este iarnă şi frig, iar românii vor să meargă la
iarbă verde. Este rizibil. Şi Crăciunul pică iarna, când
este frig. De ce să nu-l mutăm, după o astfel de logică,
când este vară ? Pe de altă parte, zilele de 24 ianuarie,
9 mai sau 31 mai (Ziua Limbii Române), pot să fie
sărbătorite foarte bine, la fel ca data de 1 decembrie.
Sunt ţări în jurul nostru care au câte trei zile naţionale
şi nu se supără nimeni. Adiacent la cele de mai sus, se
insinuează câteodată că ziua naţională a României i-ar
jigni pe conlocuitorii maghiari, care – după ce că nu au
fost consultaţi la 1918 – se simt frustraţi şi jigniţi de
sărbătoarea noastră fiindcă atunci Transilvania a fost
ruptă din Ungaria. Tehnic aşa este: pe când România
aproape şi-a triplat teritoriul la 1918, Transilvania
(adică jumătatea de răsărit, declarată ,,ungară”, a
imperiului bicefal; să ne reamintim că Ungaria nu
exista ca ţară independentă înainte de 1920) a
pierdut 2/3 din teritoriul său. De menţionat este şi
faptul că Ungaria a pierdut în 1918 Croaţia, Slovacia,
Transilvania etc., adică teritorii fără majoritate ungară,
pe când România a obţinut numai provincii istorice cu
majoritate (absolută sau relativă) românească.
Dar, după cum există o măsură în lucruri, nici
sărbătoarea naţională a maghiarilor de pretutindeni,
de la 15 martie, nu este un prilej de bucurie istorică
pentru români, fiindcă atunci (în 1848), la Bratislava,
dieta revoluţionară a decis (fără consultarea românilor
şi împotriva voinţei lor) anexarea Transilvaniei la
Ungaria. Cele decise de maghiari la 15 martie 1848
nu s-au putut înfăptui la scara istoriei fiindcă ungurii şi
secuii erau atunci cam 24 % din populaţia Transilvaniei,
pe când cele hotărâte de români la 1 decembrie s-au
transpus în practică, deoarece românii reprezentau
două treimi din populaţia provinciei. Hotărârea
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românilor a fost recunoscută în mai multe rânduri prin
tratate internaţionale. Unde este nedreptatea ? Fireşte,
nu este vorba nici despre dreptate absolută, dar pe
aceasta nu o mai caută astăzi nici filozofii.
Recent s-a ,,descoperit” încă un pseudo-motiv
îndreptat împotriva zilei sărbătorii naţionale: românii
ardeleni nu ar fi dorit unirea cu ţara, înapoiată şi
balcanică, ei fiind fascinaţi de civilizaţia superioară
ungară sau austro-ungară, astfel că unirea a fost
făcută de un grup de intelectuali cam naţionalişti.
Toate datele de care dispunem în prezent arată că
majoritatea românilor a dorit unirea Transilvaniei cu
România şi că aceştia au exprimat ferm acest lucru, la
nivelul exigenţelor democratice de atunci. Mai mult,
comunitatea internaţională a apreciat actul de voinţă
naţională a românilor, formulat în anul 1918 şi a
recunoscut realităţile decise de români. Atunci, când
a fost posibil, mai ales în Bucovina dar şi în Basarabia,
minorităţile au fost întrebate, iar unii membri ai lor au
susţinut apartenenţa la România.
Insinuarea că numai un grup de intelectuali a
impus unirea este ridicolă. Mai întâi este o jignire la
adresa masei de intelectuali români care au militat
sincer pentru actul uniri. În al doilea rând, nu este
nimic neobişnuit ca poporul să fie condus de elite şi
să le urmeze. Românii ardeleni au fost condamnaţi de
asupritorii lor să nu aibă în fruntea lor lideri politici
şi economici puternici ci, până târziu, doar preoţi şi
dascăli, adică intelectuali ieşiţi din sânul lor şi apropiaţi
de ei Dar ei – românii ardeleni – nu au rămas nicio
clipă fără elite şi aceasta le-a fost salvarea. Decenii la
rând, înainte de unire, preoţii şi dascălii nu-şi încheiau
slujbele, respectiv lecţiile, fără să spună adunărilor
în care vorbeau că ,, Soarele românilor la Bucureşti
răsare”. Este de ajuns să fie urmărite documentele
existente, rapoartele autorităţilor, procesele-verbale
ale ASTREI, (creată în 1861), protocoalele partidelor
politice, asociaţiilor profesionale, şcolilor etc. pentru a
dovedi cum s-a pregătit unirea de jos în sus şi din cele
mai sofisticate şi savante cercuri academice, până la
nivelul satelor.
Este clar că intelectualii au stimulat unirea, că i-au
conştientizat intens pe oameni în spiritul unirii, că
i-au convins de binele care avea să vină. Cine poate
să condamne acest lucru şi de ce? Lozinca elitei
ardelene de atunci a fost: ,,Ţineţi cu poporul, ca să nu
vă rătăciţi!”. Prin urmare, conducătorii desprinşi din
popor se ghidau după aspiraţiile poporului, le justificau
şi le susţineau, iar poporul îşi urma conducătorii. Nici
căile alese de popor (grupuri mari de oameni), nu erau
infailibile, dar elitele şi plebea, cel puţin din 1848 până
la 1918, au mers concordant.
Eseuri istorice se pot scrie multe, opinii despre
trecut poate exprima oricine, dar scrisul istoric trebuie
lăsat istoricilor de meserie, cercetătorilor, celor obişnuiţi
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şi pregătiţi să opereze cu sursele istorice. Conform
specialiştilor, în epoca despre care scriem, Unirea din
1918 a fost un act de voinţă naţională românească,
formulat de majoritatea populaţiei şi recunoscut prin
tratate internaţionale cu valoare de lege. Restul sunt
chestiuni interesante dar adiacente. Acelea se cuvin
studiate, relevate, dar nu argumentate, deviate, scoase
din context sau falsificate. Pentru un om fără educaţie
istorică, fără pregătirea necesară în domeniul tehnicilor
(metodelor descifrării trecutului) şi fără o cultură
istorică vastă, indispensabilă, anumite procese istorice,
precum geneza etnică şi statală, formarea şi afirmarea
naţiunilor etc., sunt procese aproape imposibil de
înţeles.
Eseurile despre trecut au rostul lor, ca şi publicistica
istorică în general. Se face astăzi copios meta-istorie,
istorie contrafactuală, istoria iluziilor oamenilor, istoria
ideilor neviabile şi a personalităţilor care luptau contra
curentelor dominante, se evocă felurite ciudăţenii
şi rarităţi, ajung să fie privite drept mituri clişeele şi
stereotipurile negative ş.a. Toate acestea au loc sub
soare, sunt adesea receptate mai bine de public decât
temele clasice de istorie, fiindcă gustul este şi el
esenţial în revigorarea trecutului. Dar aceste abordări
nu trebuie confundate cu cercetarea trecutului, dacă ele
nu reprezintă aşa ceva, pe de o parte, iar concluziile
unor întâmplări sau fapte imaginare nu trebuie impuse
drept dominante, pe de altă parte.
Noile ,,puncte de vedere” evocate mai sus, nu
sunt fabricate acum – când am intrat deja în anul
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri – dar nici
nu se reciclează din pură întâmplare. Acestea au o
lungă istorie în urmă. Pe de o parte, ele provin din
arsenalul naţionaliştilor revizionişti, mai ales unguri,
care au cultivat mereu, în secolul care a trecut de la
1918, ideea ,,Nedreptăţii istorice” făcute Ungariei
de către marile puteri, care ar fi dat cadou României
,,înapoiate şi balcanice” înfloritoarea provincie
numită Transilvania, ,,iluminată” timp de un mileniu
de ,,civilizatorii bazinului Carpatic”, adică de unguri.
Limbajul detractorilor unirii nu este acum tocmai
acesta – între timp formulele de exprimare s-au cizelat,
s-au europenizat – dar el se poate descifra uşor printre
rânduri.
Odată cu această uşoară tâlcuire, se vede limpede
şi sorgintea lui revizionistă, neprietenoasă, la adresa
poporului român. Pe de altă parte, aşa cum se ştie,
după crearea de către Moscova leninistă a noii secţii
a partidului său comunist, la Bucureşti în 1921,
periodic, mai ales cu ocazia meteoricelor congrese
ale acestei formaţiuni politice se dădea cuvânt
de ordine comuniştilor români să lupte pentru
destrămarea României, denumită ,,Stat imperialist
multinaţional”. La fel s-a întâmplat în primul
deceniu de după cel de-Al Doilea Război Mondial
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(1948-1958) – deci ,,obsedantul deceniu” din litera
tură – când tezele lui M. Roller exprimau aceleaşi idei
antiromâneşti, cu alte cuvinte încă nu demult, hulirea
Marii Uniri se făcea în mod organizat şi disciplinat, de
aceleaşi forţe. Readucerea în atenţie a acestor clişee ale
propagandei de odinioară se explică în prezent când
sărbătorim Centenarul Marii Uniri, în condiţiile
unei periculoase recrudescenţe a naţionalismului
în Ungaria, recrudescenţă condamnată chiar şi de
organismele europene din care Ungaria face parte;
în toiul unui acut conflict teritorial între Ucraina şi
Federaţia Rusă (moştenitoarea U.R.S.S.), pe fondul
căruia Pactul Ribbentrop-Molotov este valorizat
pozitiv, îndeosebi de către Ucraina şi din cauza căruia
securitatea graniţelor din regiune este ameninţată
În aceste condiţii, cum să admitem şi să justificăm
punerea sub semnul întrebării a înfăptuirii naţiunii
române din anul 1918? Nu credem în comploturi
oculte, interne sau internaţionale, dar nici atât de
naivi nu putem fi încât să acceptăm pasivi toate
aceste asalturi împotriva intereselor României. Chiar
dacă toate provinciile unite cu ţara la 1918 ar fi fost
simple cadouri date României de marile puteri sau
rod al propagandei făcute de elite exaltate – aşa cum
s-a întâmplat în alte cazuri şi împrejurări – tot nu s-ar
cuveni să fim cinici şi să hulim de dragul spectacolului
sau cu scopul unor avantaje. Oare să nu fim capabili –
noi românii – să punem în pagină o adevărată
simfonie, un imn închinat bucuriei de a fi şi de a trăi
împreună? Oare să fim atât de uşor de prostit încât
să credem că un mileniu de singurătate (în care am
trăit cumva aşa cum am putut) este de preferat unui
secol de unitate?
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Desăvârşit ca popor prin secolul al IX-lea (poate
prin preajma anilor 800-900), am trăit răzleţi până
pe la 1800, când am început să ne adunăm, convinşi
greu că în lume ,,unirea face putere”. De altminteri,
toţi oamenii trăiesc în comunităţi de diferite feluri.
Ne-am unit în împrejurările cunoscute, în perioada
1859-1918 şi a trecut de atunci 100 de ani. Ne-am
unit fiindcă nu ne-a fost bine să fim separaţi şi atacaţi
din toate părţile. Aşa au gândit generaţii de români
care ne-au precedat şi care au murit pentru Unire.
Iar unii dintre aceia care au sprijinit unirea nici nu au
fost români ca sorginte, dar au fost convinşi de binele
unirii. De ce să nu scriem şi istoria acelor români noi,
plini de entuziasm pentru limba română şi pentru
istoria românească? Fireşte, fără să cădem în extrema
de a pretinde că doar ei au făcut unirea.
În privinţa studiului nostru vom putea ajunge astfel
la o concluzie simplă, bazată pe surse: au fost şi români
care nu au dorit România de la finele anului 1918, aşa
cum au fost şi state care nu au recunoscut actele Unirii,
dar majoritatea românilor şi majoritatea marilor puteri
au făcut-o. Înainte de a recepta excepţiile, demne şi ele
de a fi cunoscute şi studiate, trebuie să ne convingem
de acest adevăr simplu şi, mai ales, nu trebuie să ne
lăsăm ademeniţi de pseudo-concluzii generale.
Unirea de la 1918 este cel mai înalt act de voinţă
naţională înfăptuit vreodată de români. El ne-a pus
la adăpost identitatea, ne-a organizat viaţa naţională
şi ne-a conferit raţiuni pentru existenţa noastră în
viitor. Bine şi drept este – aşa cum fac toate popoarele
civilizate – să dăm sărbătorii Centenarului Unităţii
Naţionale din acest an solemnitate şi frumuseţe,
evidenţiind mai ales pentru copii şi tineri, marea sa
însemnătate.
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PROBLEME DE INTERES

FORŢA MILITARĂ ŞI PROIECŢIA
DE PUTERE ÎN CONDIŢIILE ACTUALE
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Proiecţia forţei – o formă de proiecţie a puterii.
Forţa militară este o componentă a proiecţiei
puterii, care presupune un sistem de acţiuni politice,
economice, financiare şi militare, a căror esenţă o
reprezintă exercitarea puterii în relaţiile de putere. Se
poate realiza fie prin acţiuni în domeniile amintite,
care să conducă la un anumit tip de comportament, fie
prin proiecţie efectivă în teatru a unei forţe capabile
să impună prin mijloace violente sau prin descurajare,
voinţa celui care o întreprinde.
Conceptul de proiecţie a puterii a rămas neschimbat.
Ca modalitate de impunere a voinţei a fost
confundată multe secole cu proiecţia forţei. Astăzi,
diversificarea procedeelor de afirmare a statutului,
prin componentele politice, economice, financiare
etc. a făcut din proiecţia forţei militare un domeniu
de ultimă instanţă, utilizabil atunci când celelalte au
eşuat. De aceea, în ultimii ani Credibilitatea a devenit
o trăsătură atât de importantă pentru armate. Prin
credibilitate se exprimă valenţele disuative, dar şi
cele persuative, ale armatelor moderne. Astfel, putem
considera proiecţia puterii, noţiune strategică, iar
proiecţia forţelor militare, concept de tip operativ şi
chiar tactic.
Proiecţia puterii permite unui stat (alianţă,
coaliţie, organism internaţional etc.) să-şi exercite
influenţa într-o zonă potrivit intereselor, ambiţiilor,
necesităţilor şi mijloacelor de care dispune. Această
proiecţie a puterii poate fi exercitată la scară regională,
continentală sau globală. Ea pune în joc voinţa
conducătorilor, exprimată prin mijloace politice,
diplomatice, lingvistice, economice, culturale, militare
şi depinde de sursele puterii, care sunt: naturale
(exprimă avantajele care decurg din dispunerea pe
glob), sociopsihice (ţin de conştiinţa de sine a unui
actor) şi sintetice (ţin de economie, finanţe, forţe
armate etc).
Pentru proiectarea puterii, un stat (organism
internaţional, alianţă, coaliţie etc.) trebuie să dispună
de: motivare; voinţă politică; capacitate de a desfăşura

o acţiune diplomatică internaţională susţinută;
profunzime strategică; puncte de sprijin; o reţea
economică bine structurată; un concept de apărare
şi forţe armate moderne bine antrenate; stăpânirea
sau cel puţin posibilitatea de a stăpâni spaţiul aerian,
terestru şi maritim, care să-i permită să-şi urmărească
acţiunea până la atingerea scopului final; posibilitatea
de a acţiona asupra informaţiei; capacitatea de acţiune
în dimensiunea cosmică.
Aceste elemente sunt indispensabile pentru
proiectarea puterii şi a forţei militare, pentru cei
care doresc să realizeze acest lucru sau să participe
la realizarea lui la scară mondială. Complexitatea
factorilor explică motivul pentru care, astăzi, niciun
actor nu poate proiecta puterea de unul singur. Este
nevoie de cooperare totală ori parţială. Prin lărgirea
cercului de subiecţi participanţi la decizia privind
organizarea şi desfăşurarea proiecţiei puterii sau forţei
militare, responsabilitatea acţiunilor se amplifică.
O nouă tendinţă este şi constituirea forţelor
multinaţionale, reprezentând actori colectivi pentru
misiuni apropiate proiecţiei forţei în general.
Echilibrul strategic nu se obţine niciodată prin
dezechilibrarea puterii. Faptul că există o singură
superputere nu este de natură să ducă la un astfel de
echilibru. De unde rezultă că ameninţările, îndeosebi
cele asimetrice, se vor înmulţi. Acestei situaţii trebuie
să i se opună un concept euroatlantic solid, care să
se bazeze pe sistemele de valori comune ale Statelor
Unite, ale Europei, NATO şi celorlalte centre de
putere, să construiască un concept comun de proiectare
a forţei, de mare importanţă pentru deceniile
următoare. În acest sens există unele realizări, unele
proiecte şi unele programe, cum ar fi: • crearea Forţei
de Reacţie Rapidă a Uniunii Europene (FRRE);
• crearea Forţei de Răspuns a NATO (NRF); • crearea
unor forţe comune, proiectabile în teatru (Eurocorp,
Euromarfor etc.); • crearea a numeroase forţe de
reacţie rapidă în toate ţările Uniunii Europene;
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• crearea unor forţe navale europene, sub un singur
comandament etc.
Astfel de realizări au avut ecou şi în alte părţi ale
lumii.
Asistăm astfel la apariţia şi a altor centre de putere,
care îşi constituie sisteme foarte capabile să le susţină.
În actualul mediu geostrategic de securitate,
proiecţia forţei militare, ca formă de proiecţie a puterii şi
voinţei, devine o componentă fundamentală a mediului
de securitate al secolului XXI. Caracteristicile
proiecţiei forţei militare sunt determinate de opţiunile
politice ale statelor, organismelor şi organizaţiilor
internaţionale, structurilor de securitate şi ale
celor care protejează drepturile omului. Între ele se
situează şi următoarele: • credibilitate: • caracter
disuasiv; • creşterea rolului centrelor de putere, al
NATO şi al coaliţiilor în gestionarea stabilităţii, a
crizelor şi conflictelor; • capacitate sporită de control
şi supraveghere a zonelor generatoare de tensiuni
şi conflicte; • capacitate semnificativă de inervenţie
rapidă oriunde situaţia o cere; • contribuţie majoră la
stabilirea zonelor potenţial conflictuale; • flexibilitate
strategică: • caracter preventiv; • capacitate sporită
de intervenţie în urgenţe civile şi militare şi în
acţiuni umanitare; • capacitate de intervenţie rapidă
diferenţiată şi specifică, inclusiv în acţiuni şi reţele
informaţionale şi în ciberspaţiu.
Proiecţia forţei militare se realizează, deci,
în funcţie de scopurile urmărite şi de obiectivele
fixate. Se conturează din ce în ce mai clar cel puţin
două tipuri distincte de proiecţie a forţei militare:
• proiecţia forţei militare în caz de război; • proiecţia
forţei militare în cadrul operaţiunilor altele decât
răăzboiul.
În unele cazuri se aplică principiul proporţiona
lităţii. Forţa care se proiectează, spre exemplu, în
teatru, trebuie să fie în măsură să îndeplinească, în
timp util, misiunea primită. Calcularea şi planificarea
ei încep de la cunoaşterea detaliată a situaţiei şi se
continuă cu definirea clară a tipului de angajare, cu
toate implicaţiile şi consecinţele care rezultă de aici.
2. Conflictele şi alte situaţii care presupun
angajarea forţei militare
a) În conflictele armate care presupun angajarea în
luptă şi operaţie.
În cazul acestora, proiecţia forţei (în speţă militare)
s-a realizat şi se realizează în funcţie de dimensiunile
conflictelor şi confruntărilor militare. În cazul
tuturor, proecţia forţei militare a inclus o componentă
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informaţională, una terestră, una aeriană şi una navală
(aeronavală), precum şi alte elemente, care toate la un
loc au fost eşalonate în funcţie de rol, loc şi misiuni.
b) În războiul bazat pe reţea creşte rolul proiecţiei
efectelor.
Nu întotdeauna este nevoie să fie aduse în teatru
cantităţi mari de forţe şi mijloace, atâta vreme cât ele
pot acţiona de la mare distanţă, prin vectori deosebit
de eficienţi, cum sunt aviaţia de bombardament
strategic şi rachetele de croazieră. Dincolo de acestea
şi legat strict de proiecţia fizică a forţei se situează
proiecţia efectului de reţea. Este limpede că fiecare
dintre cele trei grile aduse sau implicate în teatru –
grila senzorilor, grila centrală şi grila executanţilor
– presupune un anumit tip de proiecţie. Vom avea
astfel de-a face cu proiecţia senzorilor, cu proiecţia unor
componente ale sistemelor de comandă şi control şi în
aceeaşi măsură cu proiecţia vectorilor şi a executanţilor
(platformelor de luptă). Aceste proiecţii sunt reale
şi constau în aducerea respectivelor componente
în teatru sau în zonele din care pot fi folosite cu
randament maxim. Există însă şi proiecţii virtuale,
care ţin de inducerea unor efecte informaţionale cu
rol hotărâtor în desfăşurarea confrunfării.
• În operaţii altele decât războiul, în afară sau ca
urmare a acestuia.
În aceste cazuri pentru fiecare tip de operaţie există
un anume mod de a proiecta putere, forţă sau efect.
Chiar dacă etapele sunt aceleaşi, fiecare operaţie are
particularităţile ei.
• În operaţiile post-conflict sau post război se aduc în
zonă forţe capabile să impună şi să menţină ordinea, să
lichideze urmările războiului şi să asigure instaurarea
şi menţinerea păcii. La aceste operaţii participă,
deopotrivă, forţe speciale, unităţi de poliţie militară,
structuri logistice, spitale, organizaţii umanitare,
reprezentanţi ai organismelor internaţionale etc., dar
şi forţe militare care au capacitatea de a-i descuraja
pe foştii beligeranţi şi a stăpâni fenomenul de reacţie
asimetrică, tip gherilă.
• În operaţii de stabilitate sunt aduse în zonă
forţe de securitate capabile să se interpună, să
asigure implementarea prevederilor acordurilor
internaţionale, protecţia populaţiei şi a bunurilor. De
regulă, în acest caz, proiecţia forţei începe cu structurile
informaţionale, cu cele logistice şi cu cele de protecţie
a primelor elemente ajunse în zonă. Proporţia dintre
componente este dată de caracteristicile situaţiei, de
riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi.
• În urgenţe civile şi militare proiecţia forţei militare
se efectuează în funcţie de caracteristicile acestora,
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prin aducerea în zonă a unor unităţi speciale, poliţie,
forţe de ordine, spitale, organizaţii umanitare etc. care
să contribuie efectiv la rezolvarea problemelor.
Toate aceste variante de proiecţie a forţei militare
vor fi însoţite şi de componente ale proiecţiei puterii:
relaţii şi mecanisme politice, investiţii, proiecte
economice, financiare, sociale etc. Altcumva, proiecţia
puterii riscă să devină o acţiune vulnerabilă.
3. Determinări ale forţei militare.
a) Politice.
Pentru elaborarea unor politici şi strategii care au în
vedere proiecţia forţei militare, este nevoie, în primul
rând, de voinţă şi co-participare politică. Sunt ţări care
au posibilităţi economice, tehnologice şi militare, dar
nu folosesc, în strategia lor de securitate, conceptul
de proiecţie a forţei militare. Această voinţă politică
aparţine însă nu numai statelor ci şi organismelor
internaţionale, Alianţei Nord-Atlantice, coaliţiilor,
marilor corporaţii etc. Conceptul de proiecţie a
forţei militare este legat de cel de proiecţie a puterii.
Iar proiecţia puterii înseamnă mult mai mult, de
la interese economice la zone de influenţă, de la
prevenirea sau provocarea conflictelor la realizarea
stabilităţii şi menţinerea păcii.
Determinările politice sunt esenţiale în proiecţia
forţei. Ele rezultă din: • necesitatea sau voinţa impu
nerii unor interese, prin violenţă armată; • proiecţia
unor valori sau sprijinirea unor state care se confruntă
cu grave ameninţări; • necesitatea prevenirii crizelor
şi conflictelor; • descurajarea tensiunilor şi a situaţiilor
conflictuale; • realizarea stabilităţii; • menţinerea sau
impunerea păcii.
Caracteristic pentru începutul secolului al XXI-lea
este implicarea tot mai accentuată a organismelor şi
organizaţiilor internaţionale de securitate, a Alianţei
Nord-Atlantice, a coaliţiei antiteroriste şi a marilor
puteri în elaborarea politicii şi strategiei de proiecţie
a forţei. Proiecţia forţei militare nu mai poate fi
confundată cu agresiunea, ca odinioară, ci se prezintă
din ce în ce mai mult ca un instrument eficient de
dezamorsare a crizelor şi conflictelor, de menţinere
a păcii, de solidaritate internaţională, de realizare a
stabilităţii ca o etapă de început a securităţii.
b) Economice şi tehnico-ştiinţifice.
Voinţa politică, deşi absolut necesară, nu este deajuns. Cel care vrea sau doreşte să proiecteze putere şi
forţă militară trebuie să dispună de toate elementele
şi resursele care să-i permită aceasta. Fără o economie
performantă, care să-i asigure toate resursele necesare
proiecţiei, iar ulterior stabilizării, fără un nivel
tehnologic ridicat, nu este posibil să fie materializat
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în adevăratul înţeles, conceptul de proiecţie a forţei
militare.
O analiză în această privinţă ne demonstrează
că în toate colţurile lumii, dar mai ales în centrele
de putere, există preocupări în această direcţie, deşi
cu amplitudini foarte diferite, date mai ales de un
anumit nivel economic şi tehnologic.
Referindu-ne la Uniunea Europeană şi la
majoritatea ţărilor care fac parte din ea, remarcăm
faptul că au posibilităţi economice şi tehnologice
pentru a materializa acest concept, dar cel puţin în
ceea ce priveşte proiecţia forţei (europenii proiectează
deja componente ale puterii), continentul european
nu a avut, până la Summit-ul de la Nisa din 2000,
o doctrină clară. Odinioară, marile ţări europene
proiectau nu numai putere, ci şi forţe. Probabil că se va
reveni la o astfel de strategie, care pare indispensabilă
mediului de securitate în secolul al XXI-lea.
Determinările economice şi tehnico-ştiinţifice au
un rol esenţial în proiectarea puterii militare. Cele mai
importante dintre acestea sunt: • nevoia de resurse şi
de control al căilor de acces şi de transport; • interesul
marilor companii internaţionale, care joacă un rol
deosebit în procesul de globalizare a economiei; •
cerinţa de combatere a reţelelor teroriste, de traficanţi
şi centrelor de gravitate ale economiei subterane; •
potenţialul economic şi tehnologic foarte ridicat,
al statelor care proiectează putere şi forţă sau care
participă la proiectarea acestora de către organizaţii de
securitate internaţionale, de Alianţa Nord-Atlantică,
de coaliţii, grupări de state, structuri economice
mondiale etc; • posibilitatea economiei de a asigura
transportul aerian şi naval de mare capacitate,
realimentarea în aer a aeronavelor de transport şi de
luptă, logistica etc; • nivelul tehnologic de vârf (high
tech) şi al tehnologiei informaţiei (IT).
c) Informaţionale.
Fără o cunoaştere exactă a situaţiei politicomilitare din zona de interes a fiecărei ţări şi nu
numai, acestea nu vor fi capabile să-şi dimensioneze
structurile militare într-un cadru conceptual de
proiecţie a forţei, funcţie de o serie întreagă de
principii care stau la baza acestora.
Aspectele de ordin informaţional capătă noi
dimensiuni pe timpul războiului sau a altor tipuri
de situaţii conflictuale vizând în special zonele de
interes.
În cazurile arătate, mijloacele tehnice, sursele
şi structurile de informaţii pot oferi decidenţilor
un suport informaţional continuu, cu posibilităţi
anticipative, care facilitează organizarea detaliată
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a forţei militare şi autoreglarea acesteia pe parcurs,
funcţie de diferitele situaţii.
d) Militare.
Sunt cele mai evidente în arhitectura structurii
militare şi a proiecţiei forţei, componentă a proiecţiei
puterii. Pentru proiecţia forţei sunt necesare:
• existenţa unei armate sau a unor componente ale
acesteia, structurate în aşa fel încăt să fie capabile
pentru executarea unor misiuni specifice; • capacitatea
de transport aerian, naval şi terestru remarcabilă;
• existenţa unei logistici flexibile, integrate; exis
tenţa unor comandamente capabile să planifice şi să
organizeze folosirea forţei; • capacitatea unităţilor de
a folosi infrastructurile existente şi de a le menţine
în permanenţă funcţionale; • antrenarea continuă şi
temeinică a tuturor forţelor proiectabile, astfel încât
să facă faţă tuturor dificultăţilor.
e) Geostrategice.
Proiecţia forţei nu se face pe un loc gol, pe un
pământ al nimănui. De cele mai multe ori, proiecţia
acesteia înseamnă o angajare semnificativă într-un
teatru de operaţii sau într-o zonă de interes, care poate
produce adevărate mutaţii strategice. De aceea, o
astfel de activitate are totdeauna valoare geostrategică,
implicând state, organizaţii de securitate, organizaţii
neguvernamentale, organisme şi structuri interna
ţionale. Proiecţia forţei militare se realizează adesea
la limita dreptului internaţional, urmând, în general,
liniile geografice sau geostrategice descrise sau
sugerate de marile şcoli de geopolitică şi geostrategie.
Proiecţia forţei militare ţine de geostrategie. Ea
este, în general, gândită, concepută şi planificată în
funcţie de aceste determinări geostrategice, adică de
spaţiu, de timp, de sistemele de poziţionare a forţelor,
de resurse, de caracteristicile mediului strategic de
securitate, de atitudinea celorlalţi actori, de interese
pe termen lung şi foarte lung.

Principalele determinări geostrategice ale
proiecţiei forţei militare se referă la: • caracteristicile
geografice şi strategice ale zonei în care se proiectează
forţa militară; • distanţele, coridoarele strategice, căile
de acces, prezenţa sau absenţa resurselor; • impactul
asupra relaţiilor dintre statele din zonă; • modul cum
sunt afectate centrele de putere sau marile puteri
din spaţiul vizat sau din spaţiile adiacente; • raportul
de forţe faţă de riscurile şi ameninţările la adresa
securităţii; • locaţia bazelor militare şi armamentului
strategic, îndeosebi a vectorilor nucleari; • configuraţia
civilizaţională a spaţiului propriu-zis şi a spaţiilor
adiacente; • consecinţe de mediu.
Din analiza proiecţiei forţei militare în funcţie de
centrele de putere s-a desprins ideea că, în general,
în cadrul acestora cheltuielile militare au cunoscut şi
cunosc o creştere permanentă (SUA, Rusia, China,
India etc.).
De asemenea, s-a observat că în interiorul statelor,
în general dislocarea forţelor are la bază anumite
principii, din care cel al nevoii de apărare şi nu numai,
capătă o importanţă deosebită. În toate însă primează
interesul puterii.
În proiecţia forţelor militare un rol deosebit îl au şi
determinările culturale, socio-psihice şi demo-militare.
Sistemele de valori subsumate celor de mai sus
au un rol esenţial în configurarea comportamentului
statelor, puterilor, alianţelor, coaliţiilor, organismelor
şi organizaţiilor internaţionale etc. De asemenea,
calitatea şi specificul societăţilor, factorul demografic,
îndeosebi cel demo-militar, au avut şi au încă
influenţă în ceea ce priveşte proiecţia forţei militare,
aflat în spaţiul celui care proiectează putere şi forţă,
cât şi în cel vizat. Construcţiile aparţinând sistemelor
de valori au constituit întotdeauna fundamente
pentru închegarea ideologilor care, la rândul lor,
au constituit o motivaţie solidă pentru susţinerea
acţiunilor militare.

v
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REMEMBER

Colonel MUŞUROI NICU
S-a născut în Oraşul Corabia, Judeţul Olt, în
ziua de 20 octombrie 1932, într-o familie modestă
de mici funcţionari, care au încercat permanent să-şi
asigure un trai decent şi să-şi educe pruncii în cultul
muncii. Fiind un copil inteligent, s-a încadrat repede
în grupul copiilor de pe strada sa, pe
unii dintre ei ajutându-i mai târziu la
învăţătură.
Cursurile elementare, gimnaziale şi
liceale le face în oraşul său natal. În
toată perioada acestora s-a distins la
învăţătură, dar şi la activitatea sportivă
şi este îndrumat de către dascălii săi
spre învăţământul superior.
Aşa se face că în anul 1951, după
examenul de admitere, devine student
la Academia de Studii Economice din
Bucureşti, la specialitatea finanţecontabilitate, pe care o absolvă în
anul 1955.
Pe timpul studiilor liceale, gimnaziale şi superioare,
în perioada vacanţelor se angajează în diferite locuri
de muncă, reuşind astfel să mai uşureze eforturile
materiale ale familiei sale.
Pregătirea realizată pe timpul studiilor superioare
l-a recomandat, cu acordul său, pentru cariera
militară, devenind, pe filiera indirectă, ofiţer al
Armatei române, cu gradul de locotenent-major.
În continuare urmează Cursul de calificare pentru
ofiţerii de intendenţă şi finanţe de la Craiova, curs
pe care îl absolvă cu rezultate foarte bune.
După acest curs este repartizat la Comandamentul
Marinei Militare din Mangalia, unde îşi desfăşoară
activitatea pe linie financiară până în anul 1961, an
în care se căsătoreşte cu Veronica Sevcenco, fiica
colonelului Sergiu Sevcenco. Din această căsătorie
au rezultat doi copii: Ioan şi Sergiu, spre bucuria
părinţilor şi a bunicilor.
În acelaşi an, în baza rezultatelor obţinute la
Comandamentul Marinei Militare, ofiţerul este mutat
la Bucureşti, la Direcţia Financiară a Ministerului
Apărării Naţionale, unde îndeplineşte timp de 25
de ani diverse funcţii, până la cea de şef al Biroului
valutar.
Comandantul (Şeful) Direcţiei Financiare şi
colectivul acesteia au avut întotdeauna cuvinte de

laudă la adresa ofiţerului. Cuvinte de laudă au avut
şi cei cu care a relaţionat în această perioadă şi în
această funcţie deosebit de dificilă şi care presupunea
multe riscuri.
După ieşirea la pensie, colonelul (r) Muşuroi
Nicu se angajează contabil la diferite
societăţi comerciale care au luat
fiinţă în această perioadă. Patronii
acestor societăţi au apreciat în
mod deosebit calitatea şi eficienţa
activităţii sale, desfăşurată în condiţii
de strictă legalitate, aşa cum a făcut
în întreaga sa activitate în cadrul
armatei. O dovadă în acest sens este
şi faptul că întotdeauna contractele
i-au fost prelungite şi mereu a avut
noi solicitări.
Faptul că unii dintre foştii colegii
din armată de aceeaşi specialitate
activau în cadrul A.N.C.M.R.R. îl
determină să devină membru al acestei structuri şi
să lucreze în cadrul serviciului financiar, devenind
mai târziu şeful acestuia, până în anul 2017, când
se retrage din motive medicale. În aceeaşi perioadă
preia şi evidenţa contabilă a Asociaţiei Diplomaţilor
Militari în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan
Cuza”, precum şi pe cea a Ligii Navale.
Colonelul Muşuroi Nicu a fost apreciat de
preşedinţii A.N.C.M.R.R. pentru că a respectat cu
sricteţe legalitatea. Faţă de colegii din jurul său a fost
întotdeauna apropiat, respectuos, indiferent de gradul
acestora, iar în comportamentul său nu răzbătea
niciodată efectul problemelor familiale şi de viaţă cu
care se confrunta.
Către sfârşitul anului 2017 şi începutul anului
2018, o boală necruătoare l-a ţintuit la pat. În urma
acesteia încetează din viaţă la 28 martie 2018,
producând o imensă tristeţe pentru cei doi copii ai
săi, pentru rudele sale şi pentru toţi care l-au cunoscut
sau cu care a lucrat, pentru colegii din A.N.C.M.R.R.
şi din celelalte structuri asociative mai sus amintite.
A fost incinerat la Crematoriul Cenuşa din
Bucureşti.
Dumnezeu să-l ierte!
General de brigadă (r)
dr. GHEORGHE CREŢU
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Colonel MODÂRJAC CONSTANTIN MIRCEA

S-a născut în Comuna Moviliţa, Judeţul Vrancea,
la 11.01.1938, într-o familie de agricultori cu dragoste
de muncă şi de pământ.
Urmează cursurile şcolii primare şi gimnaziale
din comuna natală. Se înscrie apoi la Şcoala MedieTehnică de Amelioraţii Agrosilvice din Focşani pe care
o termină cu rezultate foarte bune.
Îmbrăţişează apoi cariera militară.
Astfel, în perioada 1955-1958 urmează
Şcoala Militară de Ofiţeri de Căi Ferate
şi Transporturi Militare.
În perioada 1970-1972 este stu
dent al Academiei Militare GeneraleFacultatea Servicii, Secţia Transporturi
Militare, fiind declarat la absolvire Şef de
promoţie.
Pe parcursul carierei sale a urmat un
număr însemnat de cursuri de specialitate
care i-au dat posibilitatea să fie mereu la
curent cu noul.
Prezentăm în cele ce urmează
principalele repere ale activităţii sale.
• 1958-1965 – tânărul locotenent este repartizat
la Batalionul 553 Construcţii Căi Ferate, Aiud,
comandant de pluton la Tabăra Valea Florilor,unde
participă la dublarea căii ferate Câmpia Turzii – Cluj;
în primăvara anului 1959 se mută la Turda, unde se
va construi noua staţie tehnică de căi ferate, apoi la
reparaţii capitale pe sectorul c.f. Aiud-Războieni,
tunelul Boju şi dublarea căii ferate Boju-Cojocna,
iar în anul 1960, în calitate de comandant punct de
lucru, cu peste 100 militari, execută reparaţia radicală
a sectorului c.f. Bouţari-Caransebeş; în perioada 19611965 execută refacţii c.f. în staţiile c.f. Baciu-Triaj,
Huedin, Câmpia Turzii şi Tileag;
• 1966-1968 – este numit în subunitatea de la
Hunedoara şi participă cu militarii din subordine la
întreţinerea şi exploatarea reţelei feroviare uzinale a
Combinatului Siderurgic: 8 staţii, 2 depouri, 1 triaj,
200 km linii c.f.; la sfârşitul anului 1968 este numit
în statul major al noului batalion de construcţii căi
ferate de la Mangalia;
• 1969-1970 – revine în unitatea de la Aiud, în
funcţia de comandant de sector (companie c.f., cu mai
multe plutoane construcţii căi ferate, dispersate în Blaj,
Carei, Poieni, Baia Mare, Pui, Simeria, Petroşani), iar pe
timpul inundaţiilor râului Mureş participă cu plutoane
c.f. la lucrările de evacuare şi apoi de cele de refacere
a c.f. din zona Aiud până la Lipova. Este premiat şi
trimis la cursurile Academiei Militare Generale;

• 1972-1978 – este numit locţiitor al Şefului Căi
Ferate şi Drumuri din Comandamentul Trupelor de
Geniu;
• 1979-1982 este numit şef al Statului Major
al Brigăzii de Căi Ferate, cu sediul la Ministerul
Transporturilor;
• 1982-1985 – este şeful compartimentului căi
ferate din Comandamentul Trupelor de
Geniu; reuşeşte să finalizeze Regulamentul
de întrebuinţare a unităţilor de căi ferate
în luptă şi operaţii (CF-1);
• 1985-1989 – este numit locţiitor al
comandantului Trupelor de Geniu şi şef al
catedrei căi ferate şi transporturi privind
pregătirea periodică a cadrelor armei căi
ferate şi transporturi;
• 1990-1995 – este şeful Biroului
Căi Ferate din Comandamentul Trupelor
de Geniu.
Este pensionat în anul 1995, la limită
de vârstă. Devine membru al Asociaţiei Cadrelor
Militare de Căi Ferate, participând la toate activităţile
acesteia, dar şi la cele organizate de A.N.C.M.R.R., la
care aceasta este afiliată.
A fost căsătorit cu fiica unui subofiţer de căi
ferate, veteran de război, decorat pentru faptele sale
eroice. Din această căsătorie a rezultat o fiică, Cristina,
care şi-a dedicat întreaga viaţă studiilor şi apoi muncii
şi care a avut o grijă deosebită pentru părinţii săi, mai
ales în ultima parte a vieţii lor.
Colonelul Modârjac Constantin Mircea a fost
răsplătit pentru rodnica sa activitate cu ordine şi
medalii militare şi cu numeroase diplome de merit şi
de excelenţă, precum şi cu alte premii.
La începutul lunii februarie a.c. colonelul
Modârjac Constantin Mircea a plecat pe drumul fără
întoarcere, lăsând un gol imens în sufletul fiicei sale, al
rudelor, precum şi al tuturor celor cu care a lucrat sau
l-au cunoscut de-a lungul anilor.
A fost înhumat la Cimitirul Chitila, condus
pe ultimul drum de fiica şi rudele sale, precum şi de
numeroşi membri din Bucureşti şi din ţară ai Asociaţiei
Cadrelor Militare de Căi Ferate, care i-au adus un
ultim omagiu celui care a fost Colonelul Modârjac
Constantin Mircea.
Dumnezeu să-l aibă în grijă sa şi să-i lumineze
calea în lumea celor drepţi!
Colonel (r) VALERIU CREŢU
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in memoriam

ION INCULEŢ
Aducem în prim plan la această rubrică pe ION
INCULEŢ, cel care, ca preşedinte al Sfatului Ţării din
Basarabia a reuşit să determine acest for să aprobe, cu
majoritate de voturi, în ianuarie 2018, independenţa
Basarabiei faţă de Rusia, iar în martie acelaşi an, unirea
acesteia cu România.
Ion Inculeţ s-a născut la 5 aprilie 1884 în
satul Răzeni, în cel care urma să devină Judeţul
interbelic Lăpuşna, în familia lui Constantin
şi Maria Inculeţ. A absolvit şcoala primară
în satul natal, iar în 1894 a fost admis la
Şcoala teologică din Chişinău, subordonată
Seminarului teologic, pe care a absolvit-o
cu note foarte bune, obţinând dreptul de a
se înscrie la Seminar. A studiat în acelaşi an
cu viitorii deputaţi şi demnitari de stat Vasile
Bârcă şi Pantelimon Erhan. A optat pentru o
facultate de ştiinţe exacte şi s-a înscris la facultatea
de fizică şi matematică a Universităţii Dorpat, însă după
un an de studii s-a transferat la Universitatea Imperială
din Petersburg, facultatea de fizică şi matematică, pe care
a absolvit-o cu diplomă de gradul I. A avut recomandare
pentru profesorat. În anii studenţiei la Petersburg, din
iniţiativa sa, este creată Asociaţia Studenţilor Basarabeni
din Petersburg. După absolvirea universităţii a concurat
cu succes la postul de privat-docent şi a lucrat la mai multe
şcoli private din Petersburg, predând fizica, matematica şi
astronomia.
În anul 1917 a fost deputat în Sovietul din Petrograd
din partea Partidului Socialist Revoluţionar.
În aprilie 1917 a revenit în Basarabia, ca emisar al
preşedintelui Guvernului Provizoriu, Aleksandr Kerenski,
în fruntea unui grup de 40 de basarabeni, studenţi şi
profesori din Petrograd, cu scopul de a adânci cuceririle
Revoluţiei din Februarie. A fost ales deputat în primul
parlament al Basarabiei, ,,Sfatul Ţării”, împreună cu alţi
basarabeni veniţi din Petrograd. Iniţial, concepţia politică
a lui Inculeţ era una de transformări politice în cadrul
unei Rusii democratice şi înnoite. Însă, după preluarea
puterii la Petrograd de către bolşevici, prin putch-ul din
octombrie, Inculeţ a evoluat spre alianţa cu România.
La 21 noiembrie 1917 a fost ales preşedinte al Sfatului
Ţării. În această funcţie se confruntă, la 6 ianuarie 1918,
cu tentativa de preluare a Puterii la Chişinău de bolşevici.
La 24 ianuarie, Sfatul Ţării a hotărât, cu majoritate
de voturi, independenţa Basarabiei faţă de Rusia, iar
la 27 martie 1918, Unirea Basarabiei cu România
,,pentru totdeauna”, în condiţiile în care unele fracţiuni
parlamentare minoritare cereau insistent să se păstreze
legătura cu Rusia
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Gherman Pântea, fost ministru în Guvernul
Republicii Democratice Moldova şi viitor primar al
Odesei, caracterizează astfel activitatea lui Inculeţ: ,,La
21 noiembrie 1917 se deschide Sfatul Ţării, ca organ care
avea să vorbească în numele Basarabiei şi să decidă soarta
ei. Preşedinte al acestui Parlament a fost ales în mod unanim
Ion Inculeţ. El întrunea toate calităţile pentru a ocupa această
mare demnitate; era calm, abil, împăciuitor şi mai cu seamă
extrem de răbdător (…). Inculeţ în toate împrejurările
a dovedit un calm desăvârşit şi sânge rece. Nici o hotărâre
pripită, nici un pas nesăbuit. Se apropia ziua cea mare – ziua
Unirii – însă Inculeţ se gândea la soarta ţăranului.
Adeseori spunea: ,,Dacă Dum
nezeu ne va
ajuta ca odată cu Unirea să rezolvăm radical
şi reforma agrară, adică să dăm pământ
ţăranilor, voi fi cel mai fericit om”.
După Unire, Ion Inculeţ a fost ministru
al Basarabiei, ministru al sănătăţii publice,
ministru de interne, ministru al comuni
caţiilor şi vice-preşedinte al Consiliului de
Miniştri în Guvernul României condus de
Ion Gh. Duca (1933-1937).
La 10 octombrie 1918 Ion Inculeţ a fost ales
membru al Academiei Române, la recomandarea
lui Petru Poni.
În anul 1940, referindu-se la soarta Basarabiei, unită
cu România în 1918, el spunea: ,,Basarabia a fost smulsă
din trupul Moldovei prin forţă, cu călcarea oricărui drept
şi a oricărei dreptăţi, în anul 1812. Autonomia promisă la
anexare, cu păstrarea limbei române ân toate dregătoriile,
a fost degrabă retrasă, Basarabia fiind încetul cu încetul
transformată într-o simplă gubernie rusească. O sută de ani a
durat prigonirea de către Rusia ţaristă – o sută de ani a durat
cu dârzenie rezistenţa acestui minunat popor moldovean
dintre Prut şi Nistru pentru conservarea limbei, pentru
păstrarea fiinţei naţionale. Niciodată în cursul acestui veac
nu s-a stins focul sfânt al conştiinţei naţionale. Şi odată ce
împrejurările deveneau favorabile, acest foc se transforma în
flacără, care mistuia cât putea mai mult din piedicile ce erau
puse în calea Unirei cu toţi românii“.
A trăit însă şi drama despărţirii din nou a Basarabiei
de România şi l-a înfiorat profund când trupele sovietice
au început, la sfârşitul lunii iunie 1940, să ocupe teritoriul
Basarabiei şi partea de Nord a Bucovinei.
Ion Inculeţ s-a stins din viaţă, în urma unui atac de cord,
în seara zilei de 19 noiembrie 1940. La înmormântare, în
cuvântul său Vasile Bârcă a spus: ,,Ceea ce aracterizează
îndeosebi viaţa şi opera lui Ion Inculeţ sunt modestia şi
blândeţea lui nesfârşită, temeinica sa pregătire, însoţită de
tactul şi calmul ce-l caracterizează şi, mai presus de toate, calda
lui iubire de popor, de ţară şi de Basarabia lui natală, pe care a
iubit-o cu toate puterile minţii şi sufletului său”.
Ion Inculeţ a fost căsătorit cu Roxana CantacuzinoBaşotă. A avut doi fii: George, inginer constructor, decedat
în străinătate şi Ion, profesor universitar în Canada.
General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu
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EDITORIAL
1918-2018 CENTENARY OF THE GREAT UNIFICATION
1100 YEARS OF EXCLUSION OF PEOPLE FROM THE POLITICAL DECISION
OF THEIR COUNTRY ENDS AT ALBA IULIA IN 1918,
The STRATEGIC CONCEPT OF THE MIHAI VITEAZUL ORDER
ON THE UNIFICATION OF THE ROMANIAN STATE.
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The GALATI COUNTY BRANCH OF THE A.N.C.M.R.R. - START FAILED
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CONTINUITY IN THE MANAGEMENT OF THE CLUB OF THE
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SIGNAL
WHY 1 DECEMBER IS THE NATIONAL DAY OF ROMANIANS FROM EVERYWHERE.
Under the sign of the two anniversaries
MILITARY FORCE AND POWER PROJECTION.
REMEMBER. Colonel Muşuroi Nicu
Colonel Modârjac Mircea Constantin
IN MEMORIAM. Ion Inculeţ
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