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EDITORIAL

INTELIGENŢA POLITICĂ, EROISMUL 
ŞI JERTFA SUNT NECESARE ŞI AZI

�v�

Subliniam în Editorialul primului număr din acest 
an al revistei  noastre faptul că în Anul Centenarului 
Marii Uniri, A.N.C.M.R.R. şi-a propus să se implice 
în desfăşurarea unor activităţi de înaltă simţire naţional-
patriotică, în care să aducă în prim-plan faptele celor 
care au realizat, cu 100 de ani în urmă, Marea Unire, 
un eveniment unic de inteligenţă politică, eroism 
şi jertfă. O sarcină asumată şi îndeplinită cu înaltă 
responsabilitate, atât de conducerea Asociaţiei, cât şi de 
toate structurile sale, filiale şi subfiliale. 

Printr-o muncă stăruitoare, A.N.C.M.R.R. a 
urcat în acest an noi trepte ale propriei deveniri, 
mai ales din punct de vedere organizatoric, printr-o 
serioasă revizuire a Statutului său, adevărat cod al 
existenţei sale, activitate înscrisă în Planul activităţilor 
pe care Asociaţia şi-a propus să le desfăşoare în acest 
an centenar. Conferinţa Naţională Extraordinară a 
A.N.C.M.R.R. din 22 Noiembrie 2018 a validat prin 
vot acest document de importanţă deosebită pentru 
viaţa şi activitatea structurilor Asociaţiei şi a membrilor 
acestora. 

Lucrările Conferinţei Naţionale Extraordinare 
a A.N.C.M.R.R. şi documentele aprobate vor face 
obiectul unui număr special al revistei noastre. 

Nu ne-am propus să facem în acest Editorial un 
bilanţ al activităţilor Asociaţiei desfăşurate în acest an. 
Dar ne simţim datori să aducem în prim-plan câteva 
idei-forţă, pe care A.N.C.M.R.R. le-a înnobilat prin 
activităţile desfăşurate. 

Realizarea unităţii noastre naţionale în 1918, an 
astral pentru România, reprezintă materializarea ideii 
unirii, reverberată din secol în secol şi transmisă ca un 
legământ fundamental de la o generaţie la alta. 

Care au fost atuurile principale ale ideii de realizare 
a unirii tuturor românilor? Graiul, credinţa, datinile, 
obiceiurile, unitatea structurală şi administrativă 
asemănătoare, conştiinţa de neam şi nu în ultimul 

rând, tradiţiile comune de luptă care,  alături de încă  
multe altele, au făcut posibilă realizarea unităţii noastre 
naţionale, în două etape. 

Prima în 1859, când are loc Unirea Principatelor 
Moldova şi Ţara Românească, prin dubla alegere ca 
domn, la 10 şi respectiv 24 ianuarie a Colonelului 
Alexandru Ioan Cuza. Aceasta a constituit şi temelia 
Marii Uniri de la 1918.

Cea de-a doua are loc în anul 1918, când provinciile 
româneşti aflate până atunci în componenţa unor 
imperii se unesc cu Ţara, în trei momente distincte: 

• La 27 martie, Sfatul Ţării votează la Chişinău, 
Unirea Basarabiei „pentru totdeauna” cu România.

• 28 noiembrie marchează momentul în care 
românii bucovineni, întruniţi în Congresul Naţional 
votează, în Sala Mitropoliei Ortodoxe din Cernăuţi, 
unirea „fără condiţii” cu România. 

• La 1 decembrie 1918, Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia, formată din 1228 de delegaţi cu 
credinţionale, reprezentând pe toţi românii din 
Transilvania, a votat, în prezenţa a peste 100.000 de 
participanţi, adunaţi pe Câmpul lui Horea, unirea 
veşnică cu România. 

Sunt momente de importanţă covârşitoare, care 
au la baza lor inteligenţa, eroismul şi jertfa tuturor 
celor implicaţi în lupta pentru unitatea naţională şi în 
realizarea acesteia.       

Aceste fapte şi împliniri au fost aduse în prim- 
plan prin multiple activităţi desfăşurate la nivel local 
şi naţional pe parcursul acestui an, inclusiv de  către 
A.N.C.M.R.R.

Activităţile desfăşurate au evidenţiat faptul că şi 
în condiţiile actuale este necesară unitatea naţională, 
ca motor al devenirii naţiunii române, acţionând tot 
prin inteligenţă politică, eroism şi jertfă, ca şi înaintaşii 
noştri care au făurit România Mare.      

 General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU 
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 UN CENTENAR  
DE LA UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA

1918 - 2018
CENTENARUL MARII UNIRI

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

1 Decembrie 1918 – după  aproape 60 de ani de  
la Unirea Principatelor Moldova şi Ţara Românească, 
act fără precedent care a uimit Europa, obligată în final 
să recunoască existenţa noului stat pe harta sa – este 
începutul unui nou ev pentru naţia română. 

Românii din Transilvania, Banat şi Ţara Ungu-
rească, prin reprezentanţii lor legali adunaţi în această 
zi la Alba Iulia, oraşul primei uniri, înfăptuită de 
Mihai Vodă Viteazul, au decretat unirea lor şi a acestor 
teritorii cu România. 

Prin această unire, după unirea Basarabiei, apoi a 
Bucovinei, se împlinea visul de o mie de ani al neamului 
românesc: unirea într-un singur stat a tuturor românilor.

Această înfăptuire, rezultatul acţiunilor şi luptei de 
veacuri a marilor bărbaţi ai ţării şi a tuturor locuitorilor 
acesteia, care au simţit româneşte, reverberează în 
conştiinţa românilor de azi mai mult ca oricând în 
acest an jubiliar, Anul Centenarului Marii Uniri.

Aşa cum subliniam şi în numărul 1/2018 al 
revistei noastre, continuăm să dăm glas manifestării 
sentimentului de unitate, aducând în prim-plan şi în 
prezentul număr al acesteia, noi momente ale făuririi 
unităţii noastre naţionale cu 100 de ani în urmă. 

În acest fel aducem omagiul nostru tuturor celor 
care cu mintea şi braţele lor au înfăptuit şi clădit 
ROMÂNIA MARE. 

Ţara fagilor. Ţară a vechilor mănăstiri voievodale. 
Acolo mai veghează încă zidurile Sucevei şi acolo, în 
umbra Mănăstirii Putna, odihnesc moaştele lui Ştefan 
Vodă cel Mare şi Sfânt.

Ţinut vândut şi cumpărat de austrieci, de la 
generalul rus Rumeanţev cu o tabacheră de aur şi cu 
cinci mii de galbeni, în anul 1774, pentru ca, în anul 
următor, vânzarea să fie întărită prin mijlocirea lui 
Thugut, ministrul austriac pe lângă  Poarta otomană, 
pe preţ de 15.012 piaştri şi 20 parale. 

Grigore al III-lea Ghica, domn al Moldovei (1767 
şi 1774-1777), fiindcă a cutezat să se împotrivească 
acestei mârşave târguieli  în care unul vindea ceea ce 
nu-i aparţinea, iar celălalt cumpăra ceea ce nu avea 
drept, a plătit îndrăzneala cu viaţa, fiind asasinat de 
către turci.

Răpirea Bucovinei a fost astfel pecetluită cu sânge, 
după cum stăpânirea austriacă asupra ei avea să fie 
pătată de necurmate mişelnice fapte. Aici lupta de 
deznaţionalizare a luat altă metodă. Ţinutul fusese 
românesc, mănăstirile şi bisericile erau ctitorite de 
voievozii moldoveni, mormântul lui Ştefan însemna o 
amintire veşnic prezentă, ţăranii erau urmaşii arcaşilor 
domneşti şi boierii ocupaseră îndelungi veacuri posturi 
înalte la curtea principilor moldoveni.

Cultura germană nu izbutea să cucerească decât 
puţine suflete din pătura de sus; iar cei mai mulţi 
învăţau carte nemţească, dar rămâneau cu inima 
românească. Poporul de jos era legat prin toate 
amintirile, prin port, prin grai, legende, de trupul vechii 
ţări. Deznaţionalizarea nu se putea îndeplini decât prin 
înăbuşirea elementului românesc sub puhoiul altor 
neamuri, lăsate şi poftite să intre, cu drepturi mai mari 
decât ale autohtonilor.

Rutenizarea Bucovinei a fost astfel cea mai perfidă 
politică născocită de guvernul de la Viena şi poate 
că, într-un timp mai îndelungat, ar fi dat şi roadele 
mult aşteptate.  Şcolile româneşti au fost înecate de 
elemente străine. Fondul religios, alcătuit din domeniile 
voievozilor moldoveni către biserici şi mănăstiri, mai 
apoi secularizate pe socoteala statului austriac, în loc să 
meargă pentru a întreţine şcoli şi biserici româneşti, a 
fost pe rând înstrăinat, încredinţat gospodarilor de alt 
neam şi altă limbă, folosit în special de ruteni, în lupta 
lor de deznaţionalizare împotriva românilor.

În 140 de ani, elementul cărturăresc a fost ori împins 
spre confundarea cu marea masă austriaco-ruteană-
evree, ori înlăturat în caz de rezistenţă, de la toate 
funcţiile şi chiar de la exerciţiul liberelor profesiuni. 
Poporul de jos a fost sugrumat prin sărăcire metodică. 
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Fiecare an însemna un pas înainte al înstrăinării şi 
fiecare an găsea poporul românesc al Bucovinei mai 
sărăcit de un drept şi mai resemnat împilărilor. Ţara 
fagilor devenise ţara mormintelor. Dar mormântul lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt nu răbda hotar străin.

Trecuseră doi ani de când Iosif al II-lea, împăratul 
Austriei trimisese oştile sale să înfigă pajura cu două 
capete în pământul scumpei noastre Bucovina şi ţara 
gemea de cătane nemţeşti, îmbrăcate în tunici albe, 
roşii şi albastre, care purtau cozi şi tricornuri pe cap. 
Dar, cei de la cârma împărăţiei nu erau mulţumiţi 
numai cu cucerirea ţării şi de aceea, încă din 23 iulie 
1777, consiliul de război al curţii din Viena a hotărât 
ca ţara întreagă să facă jurământ dinastiei domnitoare, 
în care să se lege pe veci de împărăţia Austriei. Locul şi 
data unde urma să se facă jurământul, la 12 octombrie 
1777. Lunile iulie, august şi septembrie au fost menite 
pregătirilor pentru marea serbare, după depunerea 
jurământului. 

Ca să nu se tulbure liniştea sfintelor lăcaşe, fiecare 
mănăstire de călugări şi de maici - pe atunci se aflau 
26 de mănăstiri în ţară - a primit, odată cu invitarea 
la serbare, manifestul împărătesc şi jurământul scris 
în limba română, pe care avea să-l citească stareţii şi 
stareţele în sobor, apoi să-l jure şi să-l iscălească fiecare, 
de la stareţ până la portar – după care, jurământul 
trebuia trimis la Cernăuţi, în ziua de 10 octombrie. 

Târgoveţii şi ţăranii aveau să fie cu totul altfel juraţi, 
anume în localităţile lor prin ofiţeri împărăteşti. În acest 
scop s-au trimis 17 ofiţeri în provincie. Fiecare ofiţer  
avea o listă de opt până la zece sate, date în seama lui, 
vreo câţiva ostaşi călări şi un mazil care vorbea limba 
nemţească şi românească, care avea să fie tălmaci şi 
să citească sătenilor şi târgoveţilor jurământul. Cum 
ajungea ofiţerul într-un sat, preotul punea să se tragă 
clopotele ca să se strângă oameni la biserică, iar vornicul 
trimitea vătăşeii după cei care trăiau în munţi, pe la stâni 
şi pe la hodăi, ca să se înfăţişeze şi ei la jurământ. După 
ce se adunau cu toţii în biserică, mazilul citea răspicat 
jurământul, iar poporenii rosteau cuvânt cu cuvânt, după 
mazil, ţinând cele trei degete de la mâna dreaptă ridicate 
în sus, la urmă, preotul şi vornicul (primarul), precum şi 
ceilalţi săteni iscăleau jurământul, dacă ştiau să scrie, de 
nu, puneau numai degetul sau făceau o cruce, iar mazilul 
le scria numele întreg.

Fiecare sat trebuia să întărească încă o dată 
jurământul cetăţenilor şi să trimită pentru aceasta pe 
vornicul lor împreună cu doi sfetnici la Cernăuţi.  Au 
fost şi atitudini de împotrivire, astfel în Uideşti, un sat 
lângă Suceava, s-a răsculat popa Andrei şi a răsculat 
poporul împotriva stăpânirii. Ofiţerul care răspundea 
de această localitate consemnează că: ,,adunându-
se poporul din Uideşti în ograda bisericii, popa Andrei 
n-a voit să intre în biserică şi de aceea a fost dus pe sus 

înlăuntru de către un husar. Poporul, tulburat tare, intră 
în sfântul locaş ca să vadă ce se va face cu popa Andrei, care 
stătea acum lângă altar cu mâinile împreunate. 

Deodată s-a făcut tăcere adâncă în biserică şi tălmaciul 
a început să citească jurământul, popa Andrei, ridică capul, 
păşi încet în sfântul altar, de unde se întoarce cu Sfânta 
Scriptură în mână, pe care o arată ofiţerului împărătesc, 
zicând cu glas puternic că el nu cunoaşte alt jurământ 
decât acela ce stă în Sânta Scriptură  şi pe care a trebuit 
să jure ca  preot pentru întâia şi cea din urmă dată. Popa 
Andrei se îndârji şi mai tare atunci când îl chemă ofiţerul 
şi-l întrebă care-i pricina purtării sale necuviincioase, 
el răspunse că cuvântul ,,padanik” (supus, vasal), din 
jurământ nu-i place şi a doua zi trecu graniţa în Moldova 
cu mai mulţi uidişteni. Mulţi bucovineni s-au răzvrătit 
atunci împotriva stăpânirii nemţeşti”.

Se povesteşte că la Putna, în vechiul lăcaş de odihnă 
al marelui Ştefan Vodă şi Sfânt,  s-au arătat semne 
în noaptea de 12 octombrie 1777, schimbându-se la 
faţă de întristare chipul Voievodului, căci nefirească 
a fost acea alipire a Bucovinei de împărăţia Austriei, 
,,…la miezul nopţii Buga, clopotul cel mare a început 
să sune de sine, întâi încet, apoi tot mai tare şi mai tare. 
Călugării treziţi din somn se uitară în ograda mănăstirii. 
Înfiorata tăcere, în sunetul clopotului, care creştea treptat, 
biserica se lumină de sine înăuntru, de o lumină stranie 
şi nemaivăzută, călugării coboară într-un şir treptele 

Strada principală a Cernăuţilor la 1845

Mânăstirea Putna (în sec. XVIII)
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chiliilor, unul deschide uşa bisericii…în acea clipă clopotul 
tăcu şi în biserică era întuneric, candelele pe mormântul lui 
Vodă se stinseră, deşi avusese untdelemn destul. A doua zi 
Voevodul Moldovei era atât de mohorât şi de stâns, încât 
pentru păstrarea memoriei lui, un călugăr ce ştia zugrăvi, 
făcu copia ce există şi astăzi”.

În jurul anului 1848, cei mai mulţi bucovineni, 
deputaţi din sfatul împărătesc din Viena, erau ţărani, 
ca de pildă Vasile Morgoş din Cotmani, Miron 
Ciupercovici din ţinutul Humorului, Vasile Cârstea din 
Boian, Gheorghe Timeş, de lângă Cernăuţi şi Mihai 
Botnar, din ţinutul Rădăuţilor, care au acţionat pentru 
despărţirea Bucovinei din împreunarea nedreaptă 
cu Galiţia şi au vorbit cu atâta dragoste şi căldură 
despre durerile ţărănimii împilate, încât toate gazetele 
nemţeşti  şi „Bucovina” fraţilor Hurmuzachi scriau că 
,,deputaţii ţărani din Bucovina îşi cunosc chemarea”.

Pretutindeni era clocot şi ferbere mare, toţi aşteptau 
să se surpe temeliile lumii celei vechi şi să răsară alta 
nouă. În Moldova, la Iaşi, s-au ridicat boierii cei tineri 
contra stăpânirii, dar fără ispravă, căci mulţi au fost 
prinşi, iar alţii trimişi în surghiun. Necontenit soseau 
în Suceava, peste graniţă, bejenari în chervane grele 
braşovene, mergând spre Cernăuţi, unde casele marelui 
vornic Eudoxiu Hurmuzachi îi găzduiau pe mai toţi 
fugarii. Acolo şi-au găsit adăpost: Vasile Alecsandri cu 
fratele său Iancu, domnitorul de mai târziu Alexandru 
Ioan Cuza, Costache Negri, împreună cu cele două 
surori ale sale, M. Kogălniceanu, principele Moruzzi, 
Gheorghe Sion-cântăreţul limbii româneşti şi atâţia 
alţii. Împreună cu aceştia a venit şi Aron Pumnul, 
luminătorul românilor bucovineni care, slăbit în urma 
bolii de holeră de care suferise, numai cu mare greutate 
a putut trece graniţa dinspre Moldova, intrând în 
puterea nopţii în Cernăuţi. Şi Gheorghe Bariţ, eliberat 
de familia Hurmuzachi din ghearele zbirilor lui Barco, 
află refugiul în „sânul lui Avram”, după cum  numeau 
surghiuniţii casele bătrânului Hurmuzachi. 

În toate dimineţile bunul Doxachi Hurmuzachi, 
îmbrăcat în antereu şi cu giubea, cu fes pe cap şi încins 
cu un şal de mătase, încăleca pe un cal focos ce juca 
sub călăreţ şi colinda pe la conacurile boierilor pribegi, 
chemându-i la cafeaua de dimineaţă, cu cuvintele 
poetului Alecsandri: ,,Voi ce staţi în adormire, voi ce 
staţi în nemişcare, N-auziţi prin somnul vostru acel glas 
triumfător ?...”.

În preajma Primului Război Mondial, mare parte 
din cărturarii bucovineni, care fuseseră însufleţiţi 
de mişcarea „semănătoristă” a lui Nicolae Iorga, a 
pribegit în România, să poarte de îndemn alături de 
Nicolae Filipescu, Octavian Goga, Barbu Ştefănescu-
Delavrancea, pentru  intrarea noastră în acţiune. Cei 
rămaşi pe loc, au pătimit crunt, dar n-au deznădăjduit. 
Cât timp a durat războiul, ţara fagilor a fost ţara 

spânzurătorilor. Cea mai mică bănuială, un cuvânt cu 
înţeles îndoielnic, numai o privire şi mai adesea un 
simplu denunţ neîntemeiat erau prilej îndestulător să 
ducă românii bucovineni la spânzurătoare. Jandarmii 
lui Ficher lucrau cu spor. Patru ani, văzduhul a fost 
înveninat de putreziciunea cadavrelor spânzurate în 
arborii curţilor,  în felinarele de pe străzi şi în stâlpii 
telegrafului. Ultimul răstimp de agonie al împărăţiei 
habsburgice a voit să lase românilor amintire neştearsă 
şi neagră. 

Pământ de două ori călcat şi de două ori părăsit 
de ruşi, după cum hotăra soarta fronturilor, n-a fost 
numai un însângerat teatru de bătălii, ci şi unul mai 
crâncen, al răzbunărilor. Austria avea de luptat atunci 
cu doi duşmani. Cel dinafară: Rusia. Cel dinăuntru: 
naţionalităţile. Când imperiul se clătina şi împăratul 
Carol I, prin manifestul său lăsa să se înţeleagă, că în 
orice caz soarta Bucovinei va rămâne direct legată de 
guvernul central, deputaţii români din Reichstagul 
vienez protestează împotriva acestei pretenţii, ca 
şi împotriva pretenţiilor ucrainene de a ocupa ei 
Bucovina. Ei cer ca destinul românilor din Bucovina 
să fie hotărât odată cu cel al românilor din Ungaria,  
cu care să alcătuiască un stat naţional românesc 
unitar. Paralel cu această luptă, în cadrul parlamentar, 
cărturarii români, adunaţi în jurul ziarului ,,Glasul 
Bucovinei”  răspândeau ideea că faţă de noua stare de 

Fraţii Hurmuzăcheşti
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lucruri problema Bucovinei nu se mai poate rezolva 
decât în cadrul românismului.

La 27 octombrie 1918 reprezentanţii partidelor 
politice convoacă la Cernăuţi adunarea deputaţilor 
români din Parlamentul de la Viena, pe foştii deputaţi 
ai dietei provinciale, primarii români din Bucovina şi 
cărturarii de frunte. Adunarea se proclamă „Adunare 
Constituantă”, alege un Consiliu naţional de 50 de 
membri, pentru a conduce poporul românesc din 
Bucovina, a trata în numele lui şi a face legătură cu toţi 
românii de pretutindeni, declarând în acelaşi timp că 
hotărăşte Unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti 
într-un stat naţional independent, lucrând în acest 
scop, alături şi în deplină înţelegere cu românii din 
Transilvania şi Ungaria.

După o sută cinzeci de ani, fără vărsare de sânge, 
lanţurile, desprinse de la sine au căzut prin simpla 
poruncă a istoriei. Tricolorul românesc flutură în 
ferestrele Palatului Naţional din Cernăuţi. Oamenii 
lăcrimează în stradă şi Imnul Naţional se înalţă cântat 
din toate piepturile spre cerul din nou îndurător.

Comitetul executiv, delegat de Consiliul Naţional, 
în frunte cu neînfricatul Iancu Flondor urmează 
să ia asupra sa guvernarea Bucovinei. Dar trupele 
ucrainene se dedau la dezordine, reclamă să guverneze 
partea nordică a provinciei şi în aşteptare se dedau 
la pradă şi ucidere. Ca şi în Basarabia, e nevoie de 
trupele româneşti pentru a aduce ordinea şi a alunga 
uzurpatorii. La 11 noiembrie 1918 detaşamentul 
românesc ,,Dragoş” intră în Cernăuţi sub comanda 
generalului Zadic, Detaşamentul ,,Alexandru cel Bun” 
străbate oraşul spre bariera nordică, iar ucrainenii sunt 
alungaţi peste Prut. 

Guvernul Bucovinei se constituie sub preşedinţia 
lui Iancu Flondor, dar sarcina sa era încă destul de 
anevoioasă, fiindcă trebuia să pregătească o proclamaţie 
de unire cu adeziunea minorităţilor conlocuitoare şi 
într-o formă care să pecetluiască pentru totdeauna 
marele act.

Cărturarii bucovineni refugiaţi în România sosesc 
în Cernăuţi, în frunte cu academicianul Ştefanelli şi cu 
profesorul de istorie Ioan Nistor, însoţiţi de o delegaţie 
basarabeană condusă de Pan Halippa. Marele act 
istoric se desfăşoară în ziua de 28 noiembrie 1918 în 
sala Sinodală a Palatului Metropolitan, sub preşedinţia 
lui Iancu Flondor şi în asistenţa reprezentanţilor 
minorităţilor din Bucovina. Actul unirii înlătură orice 
clauză condiţională. El sună, între altele:

,,Astăzi, când după forţări, sacrificii şi jertfe uriaşe din 
partea României şi a puternicilor şi nobililor ei aliaţi, s-au 
întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru 
toate neamurile şi când, în urma loviturilor zdrobitoare 
monarhia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei 
şi s-a prăbuşit şi când toate neamurile încătuşate în 
cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă hotărâre de 
sine, cel dintâi gând al Bucovinei  dezrobite se îndreaptă 
spre Regatul României, de care întotdeauna am legat 
nădejdea dezrobirii noastre. Drept aceea Noi, Congresul 
General al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării 
şi fiind învestit singur cu putere legiuitoare, în numele 
Suveranităţii Naţionale Hotărâm: 

Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în 
vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
Regatul României”. 

Stanislas Kwiatkowski, delegatul Consiliului 
naţional al polonezilor din Bucovina a citit o însufleţită 
declaraţie prin care recunoaşte, în numele poporului 
său, drepturile imprescriptibile ale românilor asupra 
teritoriilor de la Sud de Nistru, în general şi în special 
asupra Bucovinei. Iar Alois Lebouton, în numele 
Consiliului naţional al germanilor din Bucovina, se 
pronunţă pentru unirea Bucovinei cu regatul României, 
încheind cu strigătul ,,Trăiască România!”. 

Astfel, al doilea act de justiţie istorică se împlinea. 
Mormântul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt era dezrobit. 
Acolo, avea să vină la Mănăstirea Putnei, cel dintâi 
rege al tuturor românilor, să îngenuncheze, în mai 
1920 şi să rostească măreaţa sa închinare, demnă de 
paginile antologiilor: ,,Călcând pentru prima oară 
pământul frumoasei Bucovine, readuse la sânul patriei 

Biserica Sf. Treime din Cernăuţi,  
în care s-a făcut „Jurământul Bucovinei“
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mume, am socotit ca o sfântă datorie ca întâiul meu pas 
să se îndrepte spre acest lăcaş atât de scump oricărei inimi 
româneşti, pentru a aduce urbei marelui erou al Moldovei 
şi al creştinătăţii, Ştefan cel Mare şi Bun, prinosul de 
recunoştinţă naţională şi de adânc simţită slăvire din 
partea întâiului rege al României întregite. 

Veacuri de restrişte au înşirat an după an şi au împletit 
o cunună de dureri şi de suspin în timpul când Ţările 
Româneşti căzuseră subt îndelungata robie turcească, dar 
mai cu deosebire de la deslipirea acestei părţi, cele mai 
vechi şi mai frumoase ale Moldovei, din trupul părintesc. 
Inimile româneşti rosteau numele marelui Voievod, 
plângând, pentru că mormântul său se afla pe pământul 
robit. Şi atât de adâncă şi de reală era această durere, 
că în anul 1871, la serbarea de la Putna, marele nostru 
Eminescu cânta;

Durere !...şi-i profundă când România plânge,
Cu fruntea înfăşurată de doliu la mormânt; 
Durerea-i pretutindeni, durerea se răsfrânge;
În valea şi Carpatul ce-i românesc pământ.
Dar sufletul românesc şi-a făurit din icoana eroului 

său, simbolul de mângâiere şi de nădejde a unor timpuri 
pe care povestea şi le închipuise ca testament al lui Ştefan 
cel Mare; Dumnezeul părinţilor voştri se va îndura de 
lacrimile fiilor săi şi va ridica dintre voi pe aceia care vă 
vor aşeza iarăşi în voinicia şi puterea de mai înainte.

Acesta era cuvântul fermecător al nădejdii. Răzeşii care 
fuseseră sădiţi de mâna lui Ştefan la toate hotarele, l-au 
purtat cu sfinţenie din tată în fiu, în sufletul şi legendele 
lor. Bisericile şi mănăstirile sămănate  pe tot întinsul 
ţării, ca prinos de recunoştinţă, celui Atotputernic, pentru 
biruinţele împotriva atâtor duşmani, i-au păstrat evlavia 
sufletului său sfânt şi cărturarii i-au preamărit numele 
din secol în secol.

Până în veacul cel mai umilitor al fanarioţilor, 
necunoscutul scriitor, în vestitul  cuvânt de pomenire al 
marelui Ştefan, il preamăreşte astfel: Ce minte aşa de 

Generalul Zadik 
vorbeşte în faţa primăriei 
din Cernăuţi

bogată în gândiri, ce limbă aşa de îndestulată în voroave, 
ce meşteşug aşa de iscusit în împlinirea cuvântului, să poată 
împodobi atâtea risipe ale vrăjmaşilor, atâtea fărâmări de 
cetate, atâtea ziduri de lăcaşuri sfinte şi atâta înţelepciune 
a acestui bărbat care cu vitejia ne-au apărat înţelepciunea, 
ne-au cârmuit şi cu cât au trăit voinicia noastră şi fericirea 
au înflorit şi carele pe toate lucrările lui în credinţa lui 
Isus Hristos le-au pecetluit: la război biruitor, smerit în 
pace, Domn drept şi bun, în viaţa sa din parte credincios 
adevărat.

Ştefan al Moldovei, ai trăit veacuri în sufletele 
româneşti şi vei trăi de-a pururea. Sămânţa ce ai pus în 
inimile noastre a rodit şi poruncile tale s-au îndeplinit.

Prin jertfa de sânge a sute de mii din fiii patriei, am 
împins hotarele până la marginile însemnate de graiul şi 
de sângele românesc. Chilia şi Cetatea Albă, la pierderea 
cărora a sângerat inima ta, sunt ale noastre. Şi Ardealul, 
pentru care tu şi viteazul tău fiu Petru Rareş, aţi purtat 
armele victorioase peste munţi, este al nostru. Al nostru-i 
malul Mării şi bogata Dunăre de jos.

Şi tot după a ta poruncă făcut-am răzeş, în tot întinsul 
pământului românesc pe toţi care au purtat arma în timp 
de război, lucrând cu plugul în timp de pace. Steagul tău 
purtător de biruinţă l-am aşezat în Mitropolia Capitalei 
noastre, spre a fi înfăţişat mulţimilor la zile mari de 
sărbătoare, pentru întărirea şi înălţarea sufletelor noastre. 
Şi totuşi, când am îngenuncheat în faţa scumpului tău 
mormânt, în sufletul meu s-a născut încă o duioasă rugă, 
pe care o îndreptăm către tine, ca unui părinte din veac 
adormit, dar necurmat alături de sufletele noastre. În 
numele tău şi al marilor tale fapte am găsit izvorul nesecat 
al răbdării în timp de umilinţe şi al curajului, în timp de 
restrişte. Insuflă-ne duhul sfintei uniri în sufletele noastre 
pentru îndreptarea păturilor sociale pe calea concordiei, 
numai din  care poate izvorî adevăratul bine obştesc”.  

În acest an centenar, noi adăugăm: Ajută-ne 
Doamne să scăpăm de cei care se pun de-a curmezişul 
la toate măsurile pe care le iau organele legiuitoare.    
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ROMÂNII ARDELENI SE ADRESEAZĂ 
GUVERNULUI ROMÂN DE LA IAŞI

(octombrie-noiembrie 1918)
Colonel (r) prof. dr. VASILE ŞT. TUTULA

Unirea – un ideal de secole al românilor
Privind retrospectiv acum, după aproape o sută de 

ani,  putem aprecia că actele Marii Uniri din 1918 
au fost destul de bine pregătite de forţele unioniste, 
de masa zdrobitoare a românilor, care au urmărit să 
scuture din temelii marile nedreptăţi pe care le-au 
trăit multe generaţii de români, timp de 318 ani, de la 
Mihai Viteazul (1600) până la 1918, urmare a politicii 
nefaste duse de cele trei imperii vecine: habsburgic, 
cu veriga austro-ungară, muscălesc, ţarist, rus şi 
sovietic şi otoman. Aceste trei imperii au făcut 
mult rău românilor, ducând o politică duplicitară, 
obligându-i prin forţă militară, dictat şi tot felul de 
presiuni economico-sociale să trăiască în trei ţări 
române distincte: Moldova, Ţara Românească şi 
Transilvania. Bineînţeles, fără vrerea lor. De fapt, ce-
au făcut cele trei imperii? Au dezmembrat teritoriul 
fostei Dacii, a Daco-României potrivit intereselor lor. 
Apoi au exploatat şi beneficiat de bogăţiile solului şi 
subsolului teritoriului românesc, inclusiv de munca şi 
sudoarea românilor secole de-a rândul. Sunt atâtea date 
în acest sens, încât rămânem uluiţi de aceste politici 
imperiale şi practici specifice, îndeosebi Evului Mediu 
şi epocii moderne. Din păcate, ele sunt prezente şi azi.

Românii nu s-au lăsat învinşi. Au reacţionat 
puternic împotriva politicilor imperiale, la 1784-
1785 sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan. 
La 1821 Tudor Vladimirescu şi oştenii săi au lovit 
puternic regimurile fanariote din Moldova (1714) 
şi Ţara Românească (1716), susţinute de Imperiul 
Otoman, cerând să dispară graniţa de pe Milcov, 
care despărţea fraţii de fraţi. Avram Iancu, Simion 
Bărnuţiu, Simion Balint, Axente Sever, Ioan Buteanu, 
Alexandru Papiu Ilarian, ceilalţi prefecţi, viceprefecţi, 
tribuni şi centurioni s-au apărat împotriva tendinţelor 
hungariste, care au declarat în 30 mai 1848, la Cluj, 
în dietă „o uniune” a Transilvaniei cu Ungaria, fără ca 
românii să fie consultaţi. Nu au fost consultaţi nici saşii, 
secuii şi ungurii din Transilvania. Totul s-a decis în 
necunoştinţă de cauză. Dieta din Cluj în care românii 
nu aveau nici măcar vreun deputat s-a pronunţat 
unilateral, potrivit intereselor unor magnaţi unguri. 
În aceste condiţii, după ce la Blaj, românii, la a doua 
Adunare Naţională în luna mai 1848, au cerut: „NOI 
VREM SĂ NE UNIM CU ŢARA!”. Concomitent, ei 

au dus lupte aprige din decembrie 1848 până în iulie 
1849, inclusiv pentru apărarea limbii române. Munţii 
Apuseni cu moţii săi au devenit stâlpul de rezistenţă al 
românilor.

În 1859, la 5 şi 24 ianuarie, sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza, Principatele Române, sub 
oblăduirea celor 7 puteri garante, au hotărât să 
se unească. A fost un exemplu, un model pentru 
românii ardeleni, căci ei îşi vedeau de aici scăparea, 
adică ajutorul fraţilor de peste Munţi, din Moldova 
şi Ţara Românească. Şi istoria a confirmat acest 
eveniment istoric, atât la 1877-1878, prin cucerirea 
independenţei de stat, la care au fost părtaşi, precum 
şi în Primul Război Mondial (1914-1918). Şi „scăparea 
de sub lanţurile austro-ungare în 1918-1919”, de aici, 
au sosit, de la fraţii de peste Munţi, concomitent  
cu o amplă mobilizare a lor pentru a se uni cu Ţara 
Mamă – România.

Este bine să ne reamintim un aspect mai puţin 
cunoscut. Românii ardeleni nu au stat cu mâinile 
îmbrăţişate. Ei s-au organizat. Au trecut la fapte: 
s-au constituit consiliile naţionale şi gărzile naţionale 
pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, a avutului 
tuturor cetăţenilor. Timp de circa trei luni Gărzile 
Naţionale române au fost adevărata armată naţională 
a Transilvaniei. Ele au sprijinit şi apărat actul Unirii în 
perioada octombrie 1918 până în prima decadă a lunii 
ianuarie. Să nu uităm apoi rolul Diviziilor 16, 18, 19, 
20 şi 21 Infanterie Ardelene, a Corpului Voluntarilor 
Români, constituiţi în regimente şi batalioane distincte. 
Românii chemaţi sub arme de către Consiliul Dirigent, 
la mobilizarea din martie 1919, au răspuns „Prezent”, 
în proporţie de 99-100%.

Consiliul Naţional Român Central  
trece la fapte

Un loc important în pregătirea actului 
Marii Uniri de la Alba Iulia l-a avut activitatea 
Consilului Naţional Român Central, cu sediul la 
Arad, care a întreprins o serie de măsuri operative 
şi de coordonare cu Guvernul României de la Iaşi, 
guvern condus de generalul Constantin Coandă. 
Primele măsuri care au fost discutate şi luate de 
Guvernul României privind sprijinirea actelor 
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Unirii au avut loc în mai multe rânduri în 1918. 
S-a luat în calcul punerea în aplicare a celor două 
convenţii  din 1916,  semnate de România cu cele 
5 puteri ale Antantei. De fiecare dată s-a luat în 
calcul evoluţia politico-militară a evenimentelor. În 
luna octombrie 1918, Guvernul României a discutat din 
nou această chestiune, cu referiri concrete la Bucovina 
şi Transilvania. Guvernul condus de Alexandru 
Marghiloman a fost înlăturat la 6 noiembrie 1918. 
Românii ardeleni şi-au intensificat legăturile cu Iaşiul, 
cu cercurile politice din capitala Moldovei, pentru a 
cunoaşte atitudinea şi poziţia României 
în relaţiile sale diplomatice, având 
în vedere rolul determinant pentru 
desfăşurarea ulterioară a evenimentelor. 
În acelaşi timp, C.N.R.C. va acorda 
atenţia cuvenită detaliilor privind 
evitarea oricăror tratative româno-
ungare, deoarece atât la Budapesta, cât 
şi la Viena, românii au fost, după 1848, 
uitaţi, neglijaţi şi trădaţi de nenumărate 
ori, la fel ca şi cehii, slovacii, croaţii, 
sârbii şi alte naţionalităţi. Ideea centrală 
era punerea în aplicare a Declara-
ţiei de independenţă de la Oradea  
(12 octombrie 1918).

În aceeaşi zi, 12 octombrie 1918,  
Declaraţia de Independenţă a Tran-
silvaniei, adoptată de Comitetul Executiv al Partidului 
Naţional Român din Transilvania în şedinţa din  
29 septembrie/12 octombrie de la Oradea a fost 
citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod, care a pronunţat cu 
fermitate cuvintele de „rupere definitivă” faţă de 
Ungaria, care i-a batjocorit şi asuprit pe români, prin 
nelegiuita şi tiranica UNIO TRIUM NATIONUM, 
care a promovat doar drepturile şi privilegiile nobililor, 
conţilor, grofilor şi magnaţilor, în special unguri, dar 
şi saşi şi secui, românii fiind excluşi din viaţa politică 
a Transilvaniei timp de 425 de ani (1438-1863), fiind 
consideraţi „toleraţi” pe propriul lor pământ, iar religia 
ortodoxă apreciată cu apelativul de „schismatică”, 
adică nereceptă, respectiv neadmisă şi egală cu cele 
 4 religii recepte: romano-catolică, reformată, luterană 
şi unitariană. Între 1438-1781, românii nu aveau voie 
să locuiască şi să-şi construiască locuinţe în: Braşov, 
Sibiu, Sebeş, Sighişoara, Bistriţa, Odorhei, Tg. Mureş 
şi Cluj. Nu aveau dreptul să-şi ridice biserici din piatră, 
ci numai de lemn. Până la 1850 li s-a interzis accesul 
la şcolile de meserii. Acestea au fost realităţi istorice 
grave care s-au luat împotriva românilor. Există destule 
documente în acest sens.

Legăturile cu Guvernul României de la Iaşi „se 
făceau atât prin marele număr de ardeleni refugiaţi în 

România, încă de la începutul războiului, care informau 
în mod permanent Guvernul despre stările de lucruri de 
peste munţi, cât şi prin emisari şi delegaţii speciale trimise 
pentru a informa factorii răspunzători de hotărârile 
luate de Consiliu (C.N.R.C. - s.n.), pentru a cere să i 
se comunice punctul de vedere al Guvernului român faţă 
de noua situaţie, şi îndeosebi intenţiile sale cu privire la 
înaintarea armatei române în Transilvania”. Refugiaţii 
de la Iaşi, românii ardeleni şi românii bucovineni „s-
au constituit într-un Comitet Naţional sub preşedinţia 
profesorului Alexandru Lapedatu, care dăduseră, de 
altminteri, încă de la 6 octombrie 1918, o declaraţie prin 

care, cerând unirea, contestau Austro-
Ungariei dreptul de a mai vorbi în 
numele românilor din Transilvania, 
atitudinea lor fiind identică, astfel cu cea 
adoptată la 12 octombrie în Consfătuirea 
de la Oradea”.

La Iaşi, un rol important în spri-
jinirea românilor ardeleni şi bucovineni 
l-a avut Solomon Haliţă, născut în 
Sângeorz Băi, care a fost inspector 
general la Iaşi (1896-1899; 1902-1904; 
1907-1911 şi 1914-1919), răspunzând 
de problemele de învăţământ pe în-
treaga Moldovă, fiind apropiat de Ion 
I.C. Brătianu, generalii Coandă, Artur 
Văitoianu, împreună cu Ion Bordea 

(Braşov), Ion Boieru (Turda), Gavrilă Petri (Nepos), 
Isidor Popovici (Dej).

În scopul cunoaşterii situaţiei din Transilvania, a 
unei bune legături cu Guvernul României de la Iaşi, 
Consiliul Naţional Român Central a trimis o serie 
de emisari şi delegaţii spre capitala Moldovei, la Iaşi. 
Scopul era să se elibereze din ghearele imperiului 
austro-ungar conform Declaraţiei preşedintelui 
american W. Wilson „Cele 14 puncte”, prin care să 
triumfe autodeterminarea lor şi Unirea cu România.

Avocatul Laurenţiu Oanea, primul emisar 
trimis la Guvernul României

Primul emisar trimis de C.N.R.C. la Iaşi, pentru 
a lua legătura cu Guvernul României a fost avocatul 
Laurenţiu Oanea de la Năsăud. Plecarea acestuia 
s-a făcut ca urmare a unei consfătuiri a fruntaşilor 
românilor care s-a ţinut la Dej. Avocatul Laurenţiu 
Oanea, originar din Sângeorz Băi, a plecat din Năsăud, 
trecând pe la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, 
a ajuns la Iaşi, în capitala de atunci a Moldovei, sediul 
Guvernului României, aflat în refugiu, după ce trupele 
germane au ocupat Bucureştiul, Laurenţiu Oanea 
a ajuns la Iaşi, tocmai în ziua demiterii guvernului 
Marghiloman, respectiv 6 noiembrie 1918. Avocatul 
Laurenţiu Oanea a fost primit în audienţă de primul 

Alexandru Vaida-Voevod
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ministru, generalul Constantin Coandă, de generalul 
Constantin Prezan şi de Ion I.C. Brătianu, cărora le-a 
prezentat un mesaj şi un plan de acţiune din partea 
fruntaşilor politici români ardeleni. Ideea centrală a 
discuţiilor purtate a fost intenţia fermă a fruntaşilor 
români din Transilvania de a convoca o mare  Adunare 
Naţională la Alba Iulia, concomitent „cu necesitatea ca 
armata română să fie gata pentru a trece Carpaţii, spre 
a preîntâmpina, după adunare, eventualele tulburări 
provocate de elementele şoviniste maghiare, ostile unirii”.

La întoarcerea de la Iaşi, avocatul Laurenţiu Oanea 
aducea cu sine o scrisoare a lui Ion I.C. Brătianu 

către Teodor Mihali, 
prin care afirma  
că „cea mai sfântă 
aspiraţiune a neamului 
se îndeplineşte”. Cu 
acel prilej, Ion I.C. 
Brătianu, generalii 
Coandă şi Constantin 
Prezan au promis 
sprijinul lor sincer 
către românii ardeleni 
şi „dacă va fi nevoie, 
armata română va 
trece Carpaţii” - s.n., 
însă le-a cerut să-şi 
organizeze temeinic 
actul Unirii, din 

punct de vedere democratic şi juridic, cu o largă 
participare a tuturor locuitorilor, să-şi organizeze 
gărzile naţionale, aşa cum au făcut-o românii la 1848-
1849 sub conducerea lui Avram Iancu, Axente Sever, 
Constantin Roman Vivu, Simion Balint şi a celorlalţi 
prefecţi spre a se putea apăra, a menţine ordinea şi 
liniştea publică, ţinând seama că în Transilvania s-a 
creat un mare haos, un vid de putere, în plan local la 
nivelul multor comune şi oraşe, anarhia, dezordinea şi 
specula fiind în floare. Ion I.C. Brătianu „a recomandat 
fruntaşilor transilvăneni să includă în programul politic 
punctele necesare pentru o largă dezvoltare şi dezbatere 
democratică”, prin organizarea de adunări de jos în sus, 
prin constituirea delegaţiilor alese democratic, care să-i 
reprezinte la Alba Iulia.

Guvernul României de la Iaşi  
îşi trimite o delegaţie în Transilvania 

Odată cu scrisoarea lui Ion I.C. Brătianu „au fost 
trimişi în Transilvania, doi delegaţi ai Guvernului român -  
profesorul Solomon Haliţă şi dr. Ioan Bordea, amândoi 
transilvăneni la origine,  cu misiunea de a se stabili la Dej, 
pentru a informa în mod sistematic guvernul român despre 
toate mişcările din Transilvania”. Această măsură luată 
de Guvernul României a fost de mare importanţă, 

reuşindu-se coordonarea tuturor acţiunilor fruntaşilor 
români transilvăneni cu România - Vechiul Regat, 
inclusiv pătrunderea prin trecătorile Carpaţilor, la 
timpul potrivit, a primelor divizii române: Divizia 
7 Infanterie, Divizia 1 Vânători. Ulterior, la cererea 
românilor ardeleni vor intra în Ardeal, Diviziile 6 
Infanterie şi 2 Vânători, care vor întări şi activitatea 
gărzilor naţionale române.  

A doua delegaţie la Guvernul României
A doua delegaţie 

a fost compusă din: 
profesorul Nicolae 
Bălan de la Sibiu, 
viitorul mitropolit 
al Ardealului care, 
însoţit de căpitanul 
Victor Precup, născut 
în Miercurea Sibiului 
(viitor primar al 
Clujului după 1945), 
au plecat în ziua 
de 1/14 noiembrie 
1918, în preajma 
începerii tratativelor 
de la Arad. Au ajuns 
la Iaşi cu automobilul pe traseul: Sibiu, Mediaş, Tg. 
Mureş, Reghin, Bistriţa, Vatra Dornei, Câmpulung 
Moldovenesc, Iaşi. A ajuns la Iaşi în seara zilei de  
3/16 noiembrie 1918. După 4 zile, la 7/20 noiembrie, 
timp în care avusese întrevederi cu generalul Coandă, 
şeful Guvernului român, cu generalul Constantin 
Prezan, şeful Marelui Stat Major, cu Ion I.C. Brătianu, 
Nicolae Iorga, precum şi cu miniştrii Franţei, Angliei 
şi Statelor Unite. La întoarcere, Nicolae Bălan 
trimitea lui Vasile Goldiş o lungă scrisoare, prin care îi 
comunica opiniile şi punctele bărbaţilor de stat români 
şi ale diplomaţilor consultanţi.

Din cele comunicate de profesorul Nicolae Bălan 
de la Sibiu se desprindeau următoarele cinci aspecte 
majore: primul aspect ce se desprinde era îndemnul 
adresat fruntaşilor transilvăneni ca să se întrerupă 
tratativele cu guvernul ungar, dacă s-ar mai afla în curs 
de desfăşurare, să se întrerupă imediat, ele fiind aşa 
cum s-a văzut şi dovedit neproductive şi inutile, ungurii 
urmărind prelungirea doar cu scopul de a se pregăti 
pentru o ripostă militară, dacă românii nu le acceptă 
propunerile; a doua recomandare făcută de Guvernul 
României şi ceilalţi fruntaşi politici români cu care 
s-a întâlnit era să se convoace cât mai neîntârziat la 
Alba Iulia o Adunare Naţională, cu o largă participare 
democratică şi populară, înainte de intrarea Armatei 
Române în Transilvania; Unirea să se proclame fără 
nicio rezervă şi, totodată să se facă demersurile necesare 

Ion I.C. Brătianu, prim-ministru

Prof. Nicolae Bălan
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pentru a se obţine şi adeziunea saşilor, a şvabilor şi a 
secuilor. Referitor la chestiunile teritoriale, şi îndeosebi 
la cele referitoare la Banat, emisarul Nicolae Bălan 
sfătuia să nu se intre „în amănunte”. 

Activitatea profesorului Nicolae Bălan şi a căpita-
nului Victor Precup a fost una bogată în evenimente, 
dar şi momente de suspans. Profesorul Nicolae Bălan a 
luat cuvântul în ziua de 8/21 noiembrie 1918, la Teatrul 
Naţional din Iaşi unde Liga Culturală a organizat un 
festival în memoria lui Mihai Viteazul, unificatorul de 
la 1600 a Ţărilor Române, sub sceptrul său. Profesorul 
Nicolae Bălan, viitorul mitropolit ortodox al Ardealului, 
a fost însoţit de istoricul Nicolae Iorga. Profesorul 
ardelean Nicolae Bălan a luat cuvântul. El a adus elogii 
de suflet marelui Voievod român Mihai Viteazul, ale 
căror fapte erau din nou aşteptate în Ardeal după 318 
ani de dureri şi suferinţe, produse de reprezentanţii 
lui UNIO TRIUM NATIONUM (1438-1867) şi ai 
dualismului austro-ungar (1867-1918). Acest frumos 
cuvânt adresat participanţilor la Teatrul Naţional din 
Iaşi este deosebit de valoros şi interesant în aprecieri. 
Acesta merită a fi cunoscut, acum la 100 de ani de la 
acel eveniment.

S-a produs şi o defecţiune la Dunăre, cu intrarea 
trupelor franceze, urmare a intervenţiei, la 7 noiembrie 
1918, a contelui ungur M. Karolyi, dictatorul Ungariei, 
la Belgrad, la generalul francez Franchet d’Esperey. 
Urmare a acestei defecţiuni, generalul Constantin Prezan 
şi profesorul Nicolae Bălan s-au deplasat la Giurgiu.

La Călugăreni (ce coincidenţă frumoasă! s.n.) s-au 
întâlnit cu generalul Henri M. Berthelot şi primele 
trupe franceze care trecuseră Dunărea. Generalul 
francez, un prieten sincer al românilor, a spus cu acel 
prilej, printre altele: „Istoria decurge acum foarte rapid 
şi nimeni n-o mai poate opri!”. De fapt, s-a reîntărit 
convingerea şi nevoia pentru punerea urgentă în aplicare 
a Convenţiunii din 4/17 august 1916, cu cele patru 
mari puteri: Franţa, Anglia, Rusia şi Italia, încheiată de 
Ion I.C. Brătianu (România), cu M. Despres, ataşatul 
militar al Franţei, C.B. Thomson, ataşatul militar al 
Marii Britanii, L.G. Ferigo, ataşatul militar al Italiei şi 
colonelul A. Tataronoff (Rusia).

Profesorul Bălan a revenit la Iaşi, de unde, cu trenul 
de la Iaşi, a ajuns la Predeal, inclusiv cu automobilul 
său. Căpitanul Victor Precup cu aviatorul, locotenentul 
Vasile Niculescu, s-au deplasat cu avionul la Blaj pe 
Câmpul Libertăţii, ducând 6.000 de manifeste prin 
care se anunţa că Armata Română va intra în Ardeal. 
De asemenea, au adus o scrisoare adresată episcopului 
vicar Vasile Suciu din partea prof. Nicolae Bălan. 
Acesta a fost primul zbor al Marii Uniri. 

Date importante despre rolul prof. Nicolae Bălan 
(Blăjenii de Sus, jud. B.N.) şi căpitan Victor Precup 
(n. Miercurea Sibiului) sunt consemnate în lucrarea 

locotenent-colonelului preot I. Dăncilă: „Biserica 
strămoşească şi marea noastră Unire. Contribuţia 
Mitropolitului Nicolae la actul Unirii”.

Un nou emisar spre Iaşi,  
profesorul universitar Victor Onişor

Imediat după emisarul Nicolae Bălan, viitorul 
mitropolit al Ardealului, următorul emisar a fost 
avocatul şi profesorul Victor Onişor din Zagra, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, viitor prodecan şi decan al 
Facultăţii de Drept din Cluj al Universităţii Daciei 
Superioare. Acesta s-a întâlnit la Iaşi cu generalul 
Coandă, şeful Guvernului României şi cu generalul 
Constantin Prezan. Discuţiile purtate au vizat buna 
organizare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, 
apărarea acesteia de către gărzile naţionale române în 
prevenirea eventualelor atacuri din partea Diviziei de 
secui, comandată de colonelul Kratocwhil, aflată la 
Cluj, menţinerea ordinii şi liniştii publice în localităţi, 
protejarea avutului populaţiei, prevenirea furturilor şi 
jafurilor, întocmirea de documente juridice temeinice 
pentru participanţii de la Alba Iulia: credenţionale, 
împuterniciri scrise, procese-verbale ş.a.

O nouă delegaţie se îndreaptă spre Iaşi
După întreruperea tratativelor româno-ungare de 

la Arad, la 3/16 noiembrie 1918, după ce C.N.R.C. a 
luat hotărârea de a convoca Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia, a trimis la Iaşi alţi doi emisari: George 
Crişan şi Teodor Roxin, ambii de la Oradea. Aceştia 
s-au deplasat pe itinerarul: Oradea, Arad, Lugoj, 
Orşova, Craiova, iar de acolo cu un tren improvizat 
s-au deplasat la Bucureşti; circulaţia feroviară era 
suspendată din cauza retragerii trupelor germane, 
care au primit ordin ca în 48 de ore să părăsească 
teritoriul României. S-au deplasat apoi la Iaşi, unde 
s-au întâlnit cu reprezentanţii delegaţiei Misiunii 
Militare Franceze. La Iaşi s-au întâlnit cu primul 
ministru, generalul Constantin Coandă, cu Ion I.C. 
Brătianu, Nicolae Iorga. Aceştia au solicitat audienţă 
la regele Ferdinand I, la Ion I.C. Brătianu la care 
au fost conduşi de căpitanul transilvănean Mihai 
Popovici. George Crişan şi Teodor Roxin au aflat 
de la rege şi Ion I.C. Brătianu detalii semnificative 
despre tratatul încheiat în 1916 de Guvernul român cu 
puterile Antantei, „şi îndeosebi stipulaţiile cu privire la 
viitoarea frontieră română-ungară, aceasta, spre marea 
lor bucurie, cuprinzând şi Oradea, de unde plecaseră cu 
o săptămână mai înainte”.  În amintitul tratat, frontiera 
cu Ungaria era stabilită pe râul Tisa, de la izvoare până 
la confluenţa cu râul Mureş. Din păcate, la Conferinţa 
de Pace de la Paris (1919-1920) cele patru mari puteri 
au făcut tot felul de presiuni şi modificări, ajungându-
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se la actuala frontieră, urmare şi a intervenţiilor repetate 
ale contelui Albert Apponyi.

S-au reîntors, după un scurt popas la Cernăuţi, pe 
ruta Vatra Dornei, Bistriţa, Tg. Mureş şi Alba Iulia, unde 
au ajuns cu o zi înainte de desfăşurarea pe 1 Decembrie 
1918 a Marii Adunări Naţionale, informând operativ 
C.N.R.C., pe principalii fruntaşi politici ai Partidului 
Naţional Român din Transilvania. Au adus şi cea mai 
proaspătă şi valoroasă informaţie: „primele unităţi ale 
Armatei Române au trecut Carpaţii, spre Transilvania”, 
ştire care i-a entuziasmat pe cei ce au primit-o. Este 
vorba de unităţile din Divizia 7 Infanterie, comandată 
de generalul Traian Moşoiu, de origine ardelean din 
Tohanul Nou, zona Zărneşti.

Contactele Partidului Naţional Român din 
Transilvania şi apoi cele ale C.N.R.C. cu Guvernul 
României de la Iaşi au fost păstrate şi în momentele 
grele ce au urmat păcii din mai 1918. Ele aveau să se 
intensifice odată cu instalarea Guvernului României, 
condus de generalul Constantin Coandă. Discuţiile 
purtate cu emisarii şi delegaţiile mai sus-menţionate 
au contribuit la pregătirea într-un timp scurt, circa  
14 zile pentru convocarea Marii Adunări Naţionale 
de la Alba Iulia, dovedindu-se lumii întregi că aceasta 
a fost un act profund democratic şi plebiscitar, un act 
de dreptate istorică pentru toţi românii, toţi cetăţenii, 
indiferent de sex, religie şi etnie.

Românii ardeleni au primit cu un entuziasm 
deosebit Armata Română. Ei înşişi au cerut să se 
încorporeze  în  diviziile  şi  regimentele  de  infanterie  
ardelene,  în  Corpul  Voluntarilor români, batalioanele 
de etapă, gărzile naţionale pentru a apăra actul Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, deciziile 
luate acolo în scopul apărării ordinei şi liniştei publice 
în toate localităţile, a avutului cetăţenilor.

Mesajele, încurajările, poziţiile şi scrisorile primite 
de la Guvernul român de la Iaşi, de la fruntaşii politici 
români existenţi pe lângă guvern, dar şi cererile 
românilor ardeleni au demonstrat cu claritate că „voinţa 
românilor de peste munţi este UNIREA lor cu România”, 
solicitându-se intrarea Armatei Române în Ardeal. 
Dictonul: „SĂ VINĂ ARMATA ROMÂNĂ!” era pe 
buzele tuturor românilor ardeleni. De aici, „îşi vedeau 
ei scăparea”, ceea ce a spus la 1859, Alexandru Papiu 
Ilarian, cu privire la Unirea Principatelor Române, a 
devenit faptă.

Prin trimiterea de către Guvernul României în 
Transilvania a delegaţiei compusă din Solomon Haliţă 
(născut Sângeorz-Băi), dr. Ioan Bordea (Braşov), 

Ioan Boieru (Turda), Gavrilă Petri (Nepos, Bistriţa-
Năsăud) şi Isidor Popovici (Dej), toţi fiind atunci 
refugiaţi în Regatul României s-a reuşit o mai bună 
colaborare şi coordonare a acţiunilor dintre Guvernul 
României şi Consiliul Naţional Român Central 
(C.N.R.C.). Această delegaţie s-a oprit la Bistriţa, Dej 
şi Cluj, unde s-au stabilit o serie de măsuri concrete 
pentru zilele de 31 noiembrie şi 1 Decembrie 1918, 
care trebuiau luate la nivelul judeţelor (comitatelor) şi 
în special în Alba Iulia, în oraşele Turda, Târgu Mureş, 
Blaj, Aiud şi alte localităţi.

Legăturile românilor ardeleni cu fraţii lor de peste 
Munţi, cu Guvernul României sunt şi rămân pentru noi 
un model de solidaritate şi sprijin sincer în momentele 
grele prin care au trecut atunci românii în istorie, 
care trebuie să ducă, în 2018, la consolidarea naţiunii 
române, spre a se putea afirma cu demnitate şi civism 
în Europa şi întreaga lume. Aşa a renăscut DACIA, 
DACOROMÂNIA, respectiv ROMÂNIA, după 318 
ani de lupte, mari nedreptăţi, suferinţe şi vexaţiuni. 
Dreptatea românească a învins. Adevărul istoric, ţinut 
sub obroc, la fel, iar România a devenit stat naţional 
unitar, în care românii reprezintă acum 89,3%, alături 
de cele 18 minorităţi. România este astăzi model în 
Europa şi în lumea întreagă privind reprezentarea 
minorităţilor în toate organismele statale şi judeţene, 
primării, municipii, oraşe şi comune. Învăţământul în 
limbile minorităţilor este garantat. Dreptul la exprimare 
liberă la fel. Modelul nostru românesc ar fi bine să fie 
preluat şi de alte ţări, inclusiv de Ungaria, care din 
păcate nu are minorităţile în parlamentul budapestan.

 La Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 
să-i cunoaştem pe emisarii şi delegaţii care au fost la 
Iaşi. Să le purtăm recunoştinţă. Să cinstim cum se 
cuvine sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de la 
1 decembrie 2018, în linişte, pace şi deplină unitate 
naţională.
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Neclintit precum stâncile de granit ale Carpaţilor, 
neamul românesc a înfruntat cu bărbăţie toate loviturile 
nedrepte ale destinului său. El nu s-a clintit şi nu a 
îngenunchiat niciodată, în ciuda tuturor loviturilor 
primite. Despărţiţi din punct de vedere politic şi geografic, 
românii au supravieţuit ca popor. În faţa nenumăratelor 
cotropiri vremelnice, conştiinţa unităţii sale de neam a 
rămas neclintită.

Nucleul statului naţional român modern a fost 
creat la 24 ianuarie 1859, prin unirea Moldovei cu Ţara 
Românească, sub sceptrul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. Românii şi-au dobândit independenţa în 
urma războiului din 1877-1878, numit pe bună dreptate 
,,Războiul de Independenţă”. În 1878 România s-a 
întregit prin unirea Dobrogei, apoi şi a Cadrilaterului 
( Judeţele Durostar şi Caliacra), în anul 1919, România 
Mare a fost înfăptuită deplin la sfârşitul Primului Război 
Mondial prin memorabilul Act al Unirii Basarabiei cu 
România, la 27 martie 1918, de la Chişinău, apoi prin 
unirea Bucovinei cu România la 15/28 noiembrie 1918, 
votată la Cernăuţi de Congresul General al Bucovinei şi 
prin istorica Hotărâre a Adunării Naţionale de la Alba Iulia 
din 18 noiembrie/1decembrie 1918, prin care Transilvania, 
Banatul, Crişana şi Maramureşul se unesc cu România. 
Astfel, 1 Decembrie 1918 este Ziua ,,Marii Uniri”, a 
înfăptuirii României Mari, în hotarele ei fireşti.        

În cele ce urmează vom stărui asupra unirii 
Transilvaniei cu România, ultimul act prin care s-a 
înfăptuit România Mare.

Unirea Transilvaniei cu ţara a fost opera marilor 
bărbaţi politici din Transilvania şi Banat, care au trecut la 
acţiune atunci când Austro-Ungaria se descompunea, din 
cauza înfrângerilor de pe front şi din cauza anarhiei care 
se răspândea din Rusia comunistă.

În lunile octombrie-noiembrie 1918, Budapesta 
a încercat includerea Transilvaniei în graniţele unei 
republici a Ungariei, dar fruntaşii mişcării naţionale 
româneşti s-au opus cu vehemenţă. Comitetul Executiv 
al Partidului Naţional Român a decis, la 29 septembrie 
1918 la Oradea, elaborarea unei declaraţii asupra dreptului 
naţiunii române din Transilvania la autodeterminare. 
Declaraţia a fost prezentată de către  Alexandru Vaida-
Voevod la 5/18 octombrie 1918 în Parlamentul din 
Budapesta. Ideile esenţiale ale declaraţiei erau: afirmarea 
dreptului de autodeterminare a naţiunii române, pe  baza 
principiilor enunţate de preşedintele SUA, Woodrow 
Wilson; necesitatea convocării unei adunări naţionale; 
nerecunoaşterea Parlamentului şi guvernului Ungariei ca 
reprezentanţi ai naţiunii române. 

MAREA UNIRE A TUTUROR ROMÂNILOR – 
VIS ÎMPLINIT

General-locotenent (r) NECULAI BĂHNĂREANU
Preşedintele A.N.C.M.R.R.

Revendicarea aplicării principiilor wilsoniene era 
menită să asigure sprijinul marilor puteri învingătoare. 

Pe plan internaţional, personalităţi de primă mărime 
au făcut lobby pentru Marea Unire. În SUA s-a deplasat 
marele om politic Vasile Stoica, la Paris Octavian Goga 
şi alţi fruntaşi români, la Londra George Moroianu, în 
Italia prof. Simion Mândrescu, Nicolae Titulescu ş.a.   

La 17/30 octombrie 1918 a fost constituit la 
Budapesta Consiliul Naţional Român Central, compus 
din câte şase membri ai Partidului Naţional Român şi ai 
Partidului Social Democrat. 

Din acest organism au făcut parte Teodor Mihali, 
Vasile Goldiş, Alexandru Vaida-Voevod, Şt. Cicio Pop, 
Aurel Vlad şi Aurel Lazăr (PNR) şi Ion Flueraş, Iosif 
Jumanca, Eneas Grapini, Bazil Surdu, Tiron Albani şi 
Iosif Runoiu (PSD).

Mutat la Arad, la 21 octombrie/3 noiembrie, consiliul a 
devenit organul politic de decizie şi reprezentare a naţiunii 
române din Transilvania. La 29 octombrie/11noiembrie a 
luat fiinţă Consiliul Militar Central Român, care urma 
să asigure ordinea şi securitatea populaţiei româneşti, prin 
consilii şi gărzi naţionale pe tot cuprinsul Transilvaniei, 
formate din ţărani, intelectuali, muncitori, ofiţeri şi soldaţi 
întorşi de pe front. Aceste structuri au avut un rol decisiv 
în pregătirea şi apărarea Marii Uniri. 

Sub îndrumarea Consiliului Naţional Român Cen-
tral, pe tot cuprinsul Transilvaniei şi Banatului s-au 
constituit consilii şi gărzi naţionale regionale, locale, 
care acţionau sub conducerea acestuia. În scurtă vreme 
guvernarea românescă a fost introdusă oficial în întreaga 
provincie. Concomitent cu alegerea consiliilor locale 
avea loc pretutindeni organizarea gărzilor naţionale. 
Cele din urmă au reprezentat, în  final,  o  forţă  deosebit  
de  puternică, datorită în primul rând moralului înalt 
al tuturor celor care se înrolaseră în rândurile acestora. 
Alături de consiliile naţionale, gărzile naţionale au jucat 

Garda naţională din comuna Cuciulata
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un rol de prim ordin în pregătirea şi desfăşurarea în linişte 
a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia.

În zilele de 31 octombrie/13 noiembrie – 15/2 noiem - 
brie s-au purtat la Arad tratative cu reprezentanţii 
guvernului Ungariei (delegaţia ungară a fost condusă de 
Jaszi Oszkar, ministrul naţionalităţilor). Fruntaşii românilor 
din Transilvania au cerut separarea totală şi definitivă a 
Transilvaniei de Ungaria, în timp ce partea ungară a admis 
doar autonomia. Nota ultimativă a Consiliului Naţional 
Român Central din 9/22 adresată guvernului ungariei 
cerea recunoaşterea puterii depline asupra Transilvaniei. 

Desprinderea Transilvaniei de Ungaria nu putea fi 
însă realizată doar prin decizia unor oameni politici chiar 
dacă aceştia reprezentau acum noua putere care se instaura 
în Transilvania. Pentru a nu putea fi contestată pe plan 
internaţional din punct de vedere juridic, decizia trebuia 
să aibă adeziunea întregii naţiuni române din Transilvania.

Este ceea ce doreau toţi românii din Transilvania, 
care nu mai puteau suporta oprimarea naţională şi care 
aşteptau libertatea. De aceea, la 7/20 noiembrie 1918, 
Consiliul Naţional Român Central a decis convocarea 
unei mari adunări populare la Alba Iulia, pentru ziua de 
18 noiembrie/1 decembrie 1918. Oraşul a fost ales în 
amintirea Unirii săvârşite de Mihai Vitezul, care a intrat 
la 1 noiembrie 1599 în capitala Transilvaniei, precum şi 
amintirea martirului lui Horia, Cloşca şi Crişan din 1875. 
Alba Iulia se afla în centrul Transilvaniei, ceea ce uşura 
deplasarea participanţilor. 

Cele 10 zile care mai rămăseseră până la întrunirea 
Marii Adunări Naţionale au fost cele mai entuziaste, mai 
înfrigurate şi mai emoţionante din istoria de până atunci 
a Transilvaniei. Nimeni şi nimic nu mai putea înăbuşi 
acest entuziasm, dublat de voinţa hotărâtă de înfrângere 
a oricăror obstacole, chiar cu preţul vieţii, pentru realizarea 
unirii. 

Adunările de alegere a delegaţilor pentru Marea 
Adunare Naţională îşi împuterniceau delegaţii cu „dreptul 
de vot decisiv”, pentru a contribui astfel la deciderea 
asupra sorţii viitoare a neamului românesc. 

Delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia au fost desemnaţi de către Consiliile naţionale 
româneşti pe baza votului universal şi au primit mandate 
(„crediţionale”), care prevedeau ca adunarea de la Alba 
Iulia să decidă unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei 

Delegaţia comunei Lupşa înainte de plecarea  
la Marea Adunare naţională de la Alba Iulia

şi Maramureşului, cu Regatul României, iar ei să decidă, 
prin votul lor, această cerinţă imperioasă. 

Zeci de mii de români din toate colţurile Transilvaniei, 
în frunte cu preoţii şi învăţătorii lor, s-au îndreptat în zilele 
premergătoare Marii Adunări Naţionale spre Alba Iulia, 
pentru a lua parte la adunare. Armata română intrase din 
nou în Transilvania, dar a primit ordin să nu intervină 
în pregătirea şi desfăşurarea adunării, deşi participanţii 
au fost în unele cazuri atacaţi pe când se deplasau spre 
Alba Iulia. De aceea, nu este adevărat că decizia unirii 
ar fi fost luată sub presiunea armatei române, aşa cum în 
mod tendenţios s-a afirmat şi se afirmă încă. România 
decisese ruperea păcii impuse de Germania la 7 mai 
1918, declarând din nou război Puterilor Centrale la  
9 noiembrie 1918. Armata română va avea doar de apărat 
unirea, împotriva celor care nu se împăcau cu ideea că 
Transilvania nu mai aparţine Ungariei (în campania din 
aprilie-august 1919, contra republicii comuniste care a 
luat fiinţă în Ungaria).  

Adevărul este că unirea Transilvaniei cu România 
a fost săvârşită prin voinţa conducătorilor politici ai 
românilor ardeleni şi prin adeziunea întregii populaţii 
româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, 
fără amestecul guvernului din România. 

La Alba Iulia, cetatea de scaun a lui Mihai Viteazul, 
s-au adunat pe Câmpul lui Horea, peste 100.000 
de participanţi din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş, pentru a fi prezenţi la marea sărbătoare 
a naţiunii. Cei 1228 de delegaţi s-au întrunit în sala 
clubului militar din Alba Iulia (,,cazino”), acesta fiind 
singurul loc suficient de încăpător, situat în cetate, lângă 
palatul unde a dormit Mihai Viteazul. 

Delegaţii reprezentau circumscripţiile electorale, 
biserica, gărzile naţionale, asociaţiile culturale şi 
profesionale, şcolile, presa. Ca apartenenţă socială ei erau 
intelectuali laici şi clerici, ţărani şi muncitori. Astfel, 
delegaţii formau cu adevărat o adunare reprezentativă a 
naţiunii române, fiindcă toate regiunile şi toate corpurile 
societăţii româneşti transilvănene au fost de faţă la 
dezbateri. De aici rezultă caracterul plebiscitar al adunării 
de la Alba Iulia, care a fost accentuat şi de prezenţa celor 
100.000 de participanţi veniţi pe lângă delegaţi. Însă 
nu prezenţa acestora a legitimat decizia luată, ci faptul 
că delegaţii care au votat-o erau reprezentanţi aleşi ai 
comunităţilor care compuneau naţiunea română. 

Discursul de deschi dere a fost rostit de Ştefan 
Cicio Pop. După vali da rea mandatelor delegaţilor  
a fost ales biroul adunării, în fruntea căruia a fost validat 
bătrânul luptător pentru cauza naţională Gheorghe Pop 
de Băseşti. Vasile Goldiş a făcut o expunere a mo tivelor 
pentru care unirea cu România este o necesitate istorică. 
În con cluzie, el a supus votului adunării hotărârea de 
unire. Într-o atmosferă de vibrantă însufleţire pa tri otică, 
adunarea a votat în unanimitate istorica ,,Declaraţie de 
Unire cu Ţara”, al cărei prim punct era formulat astfel: 
,,Adunarea Naţională a tuturor românilor din  Transilvania, 
Banat şi Ţara ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor 
îndeptăţiţi, la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 
1918 decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor 
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locuite de dânşii cu România”. Documentul proclama 
totodată principiile fundamentale  care trebuie avute în 
vedere la alcătuirea noului stat român.

Rezultatul votului a fost anunţat apoi de Gheorghe 
Pop de Băseşti: ,,Adunarea Naţională a poporului 
român din Transilvnia, Banat şi părţile ungare a primit 
rezoluţiunea prezentată de Vasile Goldiş în întregimea ei 
şi astfel, unirea acestei provincii româneşti cu ţara Mamă 
este pentru toate veacurile decisă”. 

În continuare a fost ales Marele Sfat Naţional 
Român, compus din 250 de membri, organ îndreptăţit 
să reprezinte naţiunea română din Transilvania, Banat 
şi Ţara ungurească, oricând şi pretutindeni faţă de toate 
naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va 
afla necesare în interesul naţiunii. A doua zi a avut loc 
şedinţa de constituire a acestei adunări parlamentare, 
ocazie cu care s-a creat şi Consiliul Dirigent, care a 
avut rolul de guvern provizoriu al Transilvaniei, până la 
unificarea administrativă a României Mari. Acesta era 
compus din 15 membri (10 reprezentanţi ai Partidului 
Naţional Român, 2 ai Partidului Social Democrat şi  
3 independenţi). În fruntea Consiliului Dirigent a fost 
ales Iuliu Maniu. Sediul Consiliului Dirigent a fost la 
Sibiu. 

Unirea tuturor românilor a fost şi rămâne o necesitate 
istorică. Această necesitate a fost înţeleasă de toţi patrioţii 
români de dincoace şi de dincolo de Carpaţi, de la Nistru 
până la Tisa. Ea a fost întărită prin credinţa nestrămutată 
şi lupta unui şir întreg de generaţii, de apostoli ai acestui 
ideal naţional şi a fost sfinţită prin sângele ostaşilor martiri 
ai luptei pentru Unire.

Marea Unire este opera tuturor românilor, atât a 
celor aflaţi în ţară, în provinciile reunite, cât şi a celor din 
jurul hotarelor şi a celor din Europa şi din America. Ea 
a însemnat nu numai unitatea teritorială românească, ci 
şi revenirea în patria mumă a românilor strămutaţi din 
diferite motive pe alte meleaguri. 

Înfăptuirea Marii Uniri a fost rezultatul năzuinţei şi 
luptei de veacuri ale poporului nostru şi a fost posibilă 
datorită şi condiţiilor favorabile apărute după Primul 
Război Mondial, prin dezagregarea imperiului ţarist şi a 
celui habsburgic. 

Aşa cum susţinea Vaida-Voevod, ,,Unirea tuturor 
românilor într-un singur stat a fost un act al dreptăţii istorice 
şi al civilizaţiei umane. Unirea tuturor românilor într-un 
singur stat naţional a fost urmarea firească a unirii sufleteşti, 
care în cursul tuturor timpurilor şi-a păstrat conştiinţa fiinţei 
sale entice distincte, unitatea limbii, a credinţei şi datinilor sale”. 

România Mare avea la data unirii 295.000 km.p.  şi o 
populaţie de aproximativ 17.000.000 de locuitori, iar la 
recensământul din 1936 populaţia ţării noastre ajunsese 
la peste 19.500.000 de locuitori, din care mai mult de trei 
pătrimi români. 

Tăria poporului nostru a constat întotdeauna în 
unitatea sa, unitate pentru care românii au adus multe 
jertfe în istoria lor multimilenară, unitate care trebuie 
să dăinuiască pentru totdeauna, în ciuda tuturor 
vicisitudinilor vremii. 

Rememorând drumul României în cei 100 de ani care 
au trecut de la Marea Unire, credem cu tărie în virtuţile 
unităţii poporului român.  
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Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia

Sala în care s-a votat Marea Unire

Consiliul Dirigent al Transilvaniei – 18 noiembrie/ 
1 decembrie 1918 – după „Desăvârşirea unităţii 

naţional-statale a poporului român
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CONTRIBUŢIA BISERICII ORTODOXE  
ROMÂNE LA PROMOVAREA CONŞTIINŢEI 

NAŢIONALE A POPORULUI ROMÂN  
ȘI LA FĂURIREA STATULUI UNITAR MODERN

P.S. VARLAAM PLOIEŞTEANUL
Episcop vicar patriarhal

Anul 1918 - Anul reunirii tuturor românilor între 
frontierele aceluiaşi stat a fost numit pe drept cuvânt 
an providenţial  iar ziua de 1 Decembrie 1918 a fost 
considerată clipa astrală a devenirii noastre naţionale.

Acum doi ani, în şedinţa sa de lucru din 28-29 
octombrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel a declarat anul 2018 drept „Anul omagial al 
unităţii de credinţă şi neam“ şi „Anul comemorativ al 
făuritorilor Marii Uniri (din 1918).

În acest sens, s-au organizat comemorări liturgice 
ale eroilor Războiului de reîntregire sau ale făuritorilor 
Marii Uniri, s-au organizat numeroase Congrese, 
simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări 
cu o tematică foarte diversă subliniindu-se rolul 
fundamental al Bisericii noastre în cultivarea şi 
consolidarea conştiinţei unităţii de credinţă, de limbă 
şi de neam de-a lungul veacurilor, rolul important 
al Bisericii şi clerului în vremea Marelui Război şi 
implicarea majoră a Ierarhilor, preoţilor şi teologilor 
mireni în realizarea unirii provinciilor româneşti 
revenite la trupul ţării în anul 1918: Basarabia, 
Bucovina, Transilvania şi Banatul.

Anul 1918 pe tărâm naţional, reprezintă 
încununarea victorioasă a unui lung şir de aşteptări de 
lupte, de sacrificii şi osteneli pentru împlinirea unui 
crez, a unui ideal: desăvârşirea  statului naţional român 
unitar.  Această necontenită lucrare a început odată cu 
procesul etnogenezei noastre sau a formării noastre 
ca popor nou în istorie, acum două milenii, şi a fost 
împlinită de Biserica Ortodoxă, Biserica Neamului 
nostru.

Vasile Goldiş, fiu şi nepot de preot ortodox, unul 
dintre luptătorii pentru unificarea statală deplină, 
afirma că: „România Mare nu este creaţia partidelor 
politice sau a armatei, ci a evoluţiei istorice, ce nu poate 
fi oprită de nici o forţă umană”. Iar Nicolae Iorga, cu 
inegalabila sa forţă de pătrundere, a apreciat că cele 
două mari etape, în care poporul român şi-a realizat 
şi şi-a desăvârşit unitatea - 1859 şi 1918 - au marcat 
„consacrarea în domeniul realităţii a unei stări de 
conştiinţă care a existat întotdeauna, de la originea însăşi 
a neamului nostru”.

Elementele etnogenezei noastre sunt originea 
noastră eroică geto-dacă (Herodot, părintele istoriei 
afirma despre geţi că „sunt cei mai viteji şi mai drepţi 
dintre traci”), la care s-a adăugat la începutul mileniului 
I romanitatea care ne-a integrat, vorba poetului Vasile 
Alecsandri, „gintei nobile latine”.

Creuzetul în care aceste două rădăcini originare 
etnice s-au contopit în apariţia în istorie a unui nou 
popor, a fost cristelniţa. Credinţa creştină primită prin 
predica Sfinţilor Apostoli Andrei şi Filip a devenit 
factorul identitar şi fortăreaţa nebiruită a acestei noi 
realităţi: poporul străromân şi român.

Filosoful Nae Ionescu, afirma cu prestigiu-i 
cunoscut că religia creştină „face parte integrantă 
din fiinţa noastră naţională”, din el ivindu-se valorile 
noastre culturale.

Iar Academicianul Radu Vulpe, subliniind realitatea 
de netăgăduit potrivit căreia creştinismul face parte 
organică din etnogeneza noastră, că el se ridică la o 
„însemnătate egală cu cea a romanităţii noastre”, şi că 
acestuia îi datorăm conservarea identităţii noastre, 
scria că „dacă poporul nostru n-ar fi fost român, ci ar fi fost 
orice altceva, ar fi devenit totuşi creştin, ca şi neamurile 
străine din vecinătatea sa, dar dacă n-ar fi fost creştin, 
atunci în acel mare moment de răscruce [al migraţiilor], 
este îndoielnic că ar mai fi rămas roman”.

În acelaşi sens se exprimă un alt academician, 
Părintele Dumitru Stăniloae, care afirmă că „întreaga 
noastră viaţă naţională şi bisericească trebuie privită ca o 
sinteză de latinitate şi ortodoxie, în sensul că poporul român 
s-a menţinut prin latinitate neconfundat cu lumea slavă, 
iar, prin ortodoxie, neconfundat cu lumea naţionalităţilor 
catolice din vecinătatea apuseană”.

Un alt academician, Constantin Daicoviciu, frate 
de preot ortodox din Banat, spune că „prin creştinismul 
împăciuitor şi blând, predicat în limba latină şi cucerind 
(până) şi pe «varvari» s-a întâmplat nu numai păstrarea 
romanităţii din Carpaţi, ci şi întărirea acestei romanităţi”.

Cuceriţi de Imperiul roman în 107 şi abandonaţi 
de acesta „în calea tuturor răutăţilor”, doar după un 
secol şi jumătate, pe când noul popor daco-roman 
creştin se afla în plin proces de formare, lipsiţi de orice 
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organizare politică, şi înfruntând vreme de un mileniu 
valuri nesfârşite de barbari migratori păgâni, fiinţa 
neamului nostru s-a păstrat doar în şi prin Biserică.

Ea a fost singura  ,,instituţie” care a asigurat 
continuitatea neîntreruptă a Neamului,  până la apariţia 
primelor formaţiuni politice ale lui Menumorut, Gelu 
şi Glad, din sec. al XII-lea, amintite de secretarul 
anonim al regelui Bela al III-lea, în lucrarea sa Gesta 
Hungarorum, sau ale căpeteniilor românilor din 
Dobrogea, căpetenii pomenite de Ana Comnena, fiica 
erudită a împăratului bizantin Alexios Comnenul.

Parohiile, ca aceea din Buzăul secolul al IV-lea, 
a preotului Sansala, ajutat de cântăreţul de strană, 
Sfântul Sava Gotul, au ţinut loc de organizare statală, 
iar preoţii de la altar, locul de căpetenii locale ale noii 
naţiuni, care, izolată de barbari de lumea civilizată,  
şi-a format propria ei civilizaţie, transformând 
treptat limba latină moştenită de la stăpânii 
de odinioară, într-o limbă romanică 
populară, limba română.

Aşa s-a născut, dintr-o vieţuire 
(trăire) evanghelică, într-o ţară fără 
stat, fără administraţie şi fără legi, 
„Legea românească”: credinţă creştină 
şi dragoste de neam, ,,constituţie” 
care ne-a ajutat să străbatem veacurile 
neîmpuţinaţi şi neschimbaţi.

„Ce înseamnă Legea românească - se 
întreba Nicolae Iorga - aceea la care eu ţin cu 
toată convingerea spiritului meu, cu toată căldura 
inimii mele şi cu toată iubirea pe care o am pentru 
naţiunea mea, pe care o pun mai presus de orice... Legea 
românească nu s-a învăţat la nici o şcoală... Este un lucru 
complex şi misterios, care s-a format pe încetul... Legea 
aceasta a trăit cel puţin din secolul IV până în al XIV-lea, 
adică o mie de ani, fără nici o şcoală, fără nici o disciplină... 
fără îndoială că Legea românească este lege răsăriteană... 
Dar lege răsăriteană fără duşmănie dogmatică faţă de 
legea apuseană, în care nu intrăm pentru că n-am făcut-o 
noi, pe când legea răsăriteană, aşa cum este la noi, noi am 
făcut-o în cei o mie de ani”.

Iar marele învăţaţ Sextil Puşcariu scria: „Acest orto do-
xism, atât de apropiat de simplitatea creştinismului asuprit 
din primele veacuri, convenea de minune vieţii pe care o 
duceau strămoşii noştri sub dominaţiuni străine (barbare). 
El ne-a ajutat - în epoca eroilor necunoscuţi – să ne 
păstrăm fiinţa etnică şi să răspândim romanitatea chiar 
peste hotarele apărate odiniară de legiunile imperatorilor”.

Până şi un istoric român de altă etnie şi de altă 
confesiune - Adolf Ambruster - recunoaşte că  „de  
religia lor ortodoxă ,,schismatică”, românii au ţinut 
în Evul Mediu cu o tenacitate rar întâlnită, încât ea se 
identifică în gândirea vremii, în mare măsură, cu însăşi 
fiinţa lor naţională”.

După constituirea primelor formaţiuni politice 
româneşti, conducătorii acestora, asistaţi şi îndrumaţi 
îndeaproape de ierarhi sau călugări cu viaţă sfântă, s- 
au străduit să consolideze această identitate, susţinând 
Biserica în strădania ei de a dezvolta civilizaţia, 
cultura şi spiritualitatea creştină care aveau să asigure 
continuitatea şi coeziunea naţiunii noastre, în ciuda 
îndelungatei separări în state diferite, aflate sub 
stăpâniri sau suzeranităţi străine şi ostile.

„Mai toată cultura noastră veche, literatura, ştiinţa şi 
arta, e o formă de viaţă a Bisericii noastre; a scrie istoria 
Bisericii, înseamnă, în bună parte, a scrie istoria culturii 
noastre” (Vasile Pârvan, Memoriale, Bucureşti, 1923,  
p. 73).

Gândirea politică şi conştiinţa creştină de 
apărători ai Ortodoxiei şi naţiei române ale  

marilor domnitori au fost înrâurite de mari 
personalităţi duhovniceşti. Sfântul Ştefan 

cel Mare l-a avut ca duhovnic şi sfetnic 
pe Sfântul Daniil Sihastrul, Petru 
Rareş pe vărul său Grigorie Roşea, 
viitorul mitropolit, Vasile Lupu pe 
Sfântul Mitropolit Varlaam. Sfântul 
Neagoe Basarab pe Sfântul Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului, Sfân-
tul Constantin Brâncoveanu pe Sfântul 

Antim Ivireanul.
Cele trei state româneşti, separate 

din punct de vedere politic prin acţiunea 
factorilor externi, a celor trei imperii, care 

le înconjurau: Otoman, Ţarist şi Habsburgic, au 
păstrat, în ciuda acestei divizări, conştiinţa unităţii 
de neam, de credinţă şi de limbă. Matricea spiritului 
românesc a dăinuit în pofida încercărilor la care 
românii au fost supuşi. „Oamenii şi mărfurile, cărţile 
şi ideile au circulat în tot spaţiul românesc, unitar prin 
geneza şi structura lui”.

Vlad Ţepeş considera Ţara Românească şi 
Transilvania ,,o singură ţară”, iar Sfântul Voievod 
Ştefan cel Mare, într-o scrisoare adresată veneţienilor 
numea Ţara Româneasă „L’altra Valachia”, adică o altă 
ţară românească.

În 1507 când între Bogdan al III-lea voievodul 
Moldovei şi Radu cel Mare, voievodul Valahiei se 
ajunge la un conflict armat, Sfântul Maxim Brancovici 
invocă, spre împăcarea acestora, comunitatea de neam 
şi credinţă: «Sunteţi creştini de acelaşi neam».

Sunt cunoscute legăturile lui Mircea cel Bătrân, 
Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi ale altor 
domni români cu voievozii Transilvaniei şi cu regii 
Ungariei, iar după 1541, cu principii Transilvaniei.

Domnitorii celor două ţări româneşti extracarpatice 
au stăpânit teritorii întinse din Transilvania, ca 
Almaşul, Făgăraşul şi Banatul Severinului, posesiuni 
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ale lui Mircea cel Bătrân şi ale urmaşilor săi, Ciceul 
şi Cetatea de Baltă ale lui Ştefan cel Mare la care se 
adaugă şi altele, stăpânite de urmaşii lui. În aceste 
posesiuni, dar şi în alte oraşe şi sate ale Transilvaniei, 
domnii munteni şi moldoveni au ridicat o serie de 
biserici şi mănăstiri, între care: Mănăstirea Prislop, 
întemeiată de ucenici ai Sfântului Nicodim de la 
Tismana, rectitorită de domniţa Zamfira, fiica lui 
Moise Vodă al Ţării Româneşti, bisericile episcopale de 
la Vad şi Feleac ridicate de Ştefan cel Mare, catedrala 
şi reşedinţa mitropolitană de la Alba Iulia, ctitorite 
de Mihai Viteazul, despre care Nicolae Iorga a spus: 
„Mitropolia lui Mihai Viteazul din Alba Iulia a fost cel 
mai trainic şi de folos aşezământ al neamului nostru de 
peste munţi”; amintim de asemenea biserica din Turnu 
Roşu (Sibiu), ctitorie a lui Matei Basarab, bisericile din 
Făgăraş şi Ocna Sibiului, precum şi mănăstirea de la 
Sâmbăta de Sus, ctitorite de Sfântul Voievod martir 
Constantin Brâncoveanu.

Prin aceste ctitorii s-a dorit sprijinirea 
Ortodoxiei transilvănene, supusă perma-
nent prozelitismului şi deznaţionalizării.

Sextil Puşcariu observa că „Orto-
doxismul nostru a fost pavăza care 
ne-a scutit de deznaţionalizare în 
Transilvania, izolându-ne în mijlocul 
celorlalte neamuri şi menţinând neştirbite 
legăturile cu Românii din Principate. 
Părăsirea Legii strămoşeşti a dus, la 
unele familii de Români ardeleni, ca şi la 
grupurile de Români din Carpaţii nordici 
sau din Istria, la părăsirea naţionalităţii”.

În acelaşi timp, în mănăstirile din Moldova 
şi Ţara Românească, au vieţuit mii de călugări veniţi 
din Transilvania, unii ajungând chiar în fruntea 
mitropoliilor şi episcopiilor, cum au fost bunăoară 
Sfântul Pahomie, Episcopul Romanului, Misail de la 
Buzău, Iacob Stamati, mitropolitul Moldovei, episcopii 
Filotei şi Dionisie Romano de la Buzău.

Transilvănenii au ctitorit la sud şi răsărit de Carpaţi 
biserici, schituri şi mănăstiri, amintind aici mănăstirile 
Suzana, Predeal şi Cheia, pe Valea Prahovei, Stănişoara, 
pe Valea Oltului, Cocoş, în Dobrogea sau Pocrov în 
Moldova.

Trecerea călugărilor, a diecilor copişti de manuscrise, 
a zugravilor şi meşterilor de biserici (printre care 
s-au numărat mulţi preoţi) dintr-o provincie în alta 
au contribuit, de asemenea, la consolidarea unităţii 
românilor din cele trei principate.

Un factor care a contribuit decisiv la afirmarea 
conştiinţei de unitate românească l-au constituit 
cărţile bisericeşti, traduse în limba poporului de ierarhi 
şi călugări cărturari „aşa cum să înţeleagă toţi” după 

fericita expresie a Sfântului Mitropolit Simion Ştefan, 
şi răspândite apoi în toate ţinuturile în care era vorbită 
limba română.

Este semnificativ faptul că tipografii români au 
lucrat nestingherit şi într-o parte şi-n alta a Carpaţilor, 
peste hotarele nefireşti impuse de vremuri potrivnice, 
slujind tuturor românilor. Târgovişteanul Coresi 
lucra la Braşov, Filip Moldoveanul, la Sibiu, Meletie 
Macedoneanul, deci un valah sud-dunărean, la Govora, 
în Oltenia, preotul Chiriac Moldoveanul, la Alba Iulia, 
unde a activat un timp şi ipodiaconul Mihail Ştefan, 
ucenicul de la Bucureşti al Sf. Antim Ivireanul, Petru 
Papavici Romniceanul, Ion Râmniceanul şi Sandu 
din Iaşi, la Blaj, iar Grigorie Stan şi Mihail, ambii din 
Braşov, trudeau în tiparniţa mitropolitană de la Iaşi.

Cazania Sfântului Mitropolit Varlaam, întitulată 
Carte românească de învăţătură, apărută la Iaşi, 1643, 
a cunoscut o mai largă răspândire în Transilvania 

chiar decât în Moldova, oferită ca ,,dar limbii 
româneşti”, pentru „toată seminţia românească 

de pretutindeni ce se află pravoslavnici într-
această limbă”. De reţinut noul concept 
politic şi cultural al marelui Mitropolit: 
o seminţie sau un neam nu se limitează 
la frontierele politice sau geografice, 
ci el - neamul - există pretutindeni 
unde i se vorbeşte limba. Inspirat de 
Mitropolitul Varlaam, poetul Nichita 

Stănescu a afirmat ,,Limba română este 
patria mea”.

În prefaţa Noului Testament de la 
Bălgrad - Alba Iulia - 1648, Sfântul Mitro-

polit Simion Ştefan ridică problema unităţii 
limbii literare româneşti, mărturisind că s-a străduit 
să tălmăcească în aşa fel încât să fie înţeles de toţi 
românii, iar dacă nu va fi izbutit - spunea el - vina o 
poartă ,,cei ce-au răsfirat românii printr-alte ţări de şi-au 
amestecat cuvintele cu alte limbi”, deci aceia care au creat 
hotare nefireşti între fraţi.

Sfântul Dosoftei al Moldovei, cel care demonstrează 
maturitatea şi bogăţia limbii literare româneşti, 
capabilă să transpună în versuri Psaltirea lui David, 
în prefeţele cărţilor sale de asemenea remarcă unitatea 
limbii române vorbite în toate cele trei provincii 
româneşti.

Biblia de la Bucureşti, operă comună a cărturarilor 
din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania 
(stolnicul Constantin Cantacuzino, fraţii Radu şi 
Şerban Greceanu, episcopul Mitrofan al Huşilor, 
Nicolae Milescu-Spătarul şi alţii), a fost tipărită, 
cum spun ostenitorii în prefaţă ,,ca să lumineze celor 
din casă şi Bisericii noroade: rumânilor, moldovenilor şi 
ungrovlahilor”.
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Prin osteneala Sfântului 
Antim Ivireanul, limba 

română intră definitiv în 
cultul Bisericii noastre. 
Tipăriturile lui, împre-
ună cu cele deja amin-
tite şi multe altele, 
tipărite la Râmnic, la 
Bucureşti sau Snagov, 

folosind o limbă unitară, 
înţeleasă de românii de 

pretutindeni, au avut o 
largă difuzare în teritoriile 

intracarpatice, până în Bihor şi 
Maramureş, iar multe cărţi imprimate în Transilvania 
sau chiar la Buda au ajuns până în Dobrogea sau 
dincolo de Prut.

De asemenea cronicarii români din sec. al XVII-
lea, unii dintre ei clerici, cum au fost călugărul Azarie 
sau episcopul Macarie al Romanului, alţii formaţi în 
mediul cultural bisericesc (Grigore Ureche, Miron 
Costin), alţii teologi de talie europeană: Dimitrie 
Cantemir şi Nicolae Milescu Spătarul, au preluat din 
tipăriturile bisericeşti româneşti, dar şi din scrierile 
umaniştilor europeni, fundamentând ştiinţific, teza 
unităţii de origine a românilor.

Astfel Grigore Ureche scrie: ,,Românii câţi se fală 
locuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramureş 
de la un loc sunt cu moldovenii şi cu toţii de la Râm se 
trag”. În lucrarea sa De neamul moldovenilor, Miron 
Costin afirmă:

„Locuitorii ţării noastre, ai Moldovei şi Ţării 
Româneşti şi românii din ţările ungureşti... toţi de un 
neam şi o dată descălecaţi sunt”, iar cărturarul Constantin 
Cantacuzino, în Istoria Ţării Româneşti subliniază: 
„Prin români se înţeleg nu numai aceştia de aici (din Ţara 
Românească), ci şi din Ardeal, care mai neaoşi sunt, şi 
moldovenii toţi câţi şi într-altă parte se află şi au această 
limbă... tot români îi ţinem, că toţi aceştia dintr-o fântână 
au izvorât şi cură”.

Din predosloviile cărţilor ortodoxe amintite şi din 
operele cronicarilor români s-au inspirat mai târziu - 
la cel puţin după un secol - corifeii Şcolii Ardelene şi 
fruntaşii Bisericii Greco-Catolice, contribuind şi ei la 
cultivarea conştiinţei unităţii de neam şi limbă, ca bază 
a realizării unităţii statale româneşti de mai târziu.

Aceeaşi conştiinţă a unităţii de neam o întâlnim 
la Tudor Vladimirescu, ucenicul duhovnicesc al 
Episcopului Ilarion al Argeşului, la revoluţionarii de la 
1848, printre care găsim clerici şi teologi şi la făuritorii 
Unirii de bază de la 1859, act politic datorat în mare 
parte Bisericii noastre şi Ierarhilor ei.

Războiul de Independenţă susţinut nu doar de 
românii din Principatele Unite, ci şi de cei din Banat 
şi Transilvania, acţiunile petiţionare din Transilvania, 
mişcările de emancipare naţională şi socială, arată 
procesul accelerat de conştientizare generală a unităţii 
de neam, de limbă şi de credinţă, proces susţinut mai 
ales de Biserică prin şcolile confesionale, prin tinerii 
şcoliţi în străinătate pe burse şi stipendii oferite de 
Eparhii sau Fundaţii religioase, prin periodicele 
bisericeşti Telegraful Român, Biserica şi Şcoala, Foaia 
diecesană şi altele, prin predică, prin l u c r a r e a 
impresionantă a Asociaţiei 
transilvane pen tru literatura 
şi cultura po porului român 
(ASTRA), înfiin ţată 
de Sfântul Mitropolit 
Andrei Şaguna în 1861, 
în cadrul căreia clerul 
ortodox, profesorii de 
teologie, învăţătorii 
confesionali, studenţii 
şcolilor teologice şi-a 
adus o contribuţie ex tra-
ordinară, prin acti vitatea 
asociaţiilor tine rilor români - 
cum a fost Arboroasa, societatea 
stu denţilor teologi din Bucovina sau România Jună, 
de la Viena, din care au făcut parte mulţi teologi, 
prin lucrarea femeilor ortodoxe organizate în diverse 
asociaţii, având în frunte adeseori preotese, cum a 
fost Maria Baiulescu, soţia protopopului Bartolomeu 
Baiulescu din Braşov, amintim aici şi activitatea 
revoluţionară şi patriotică a Elenei Alistar, preoteasă 
din Basarabia, membră a Sfatului Ţării.

În această atmosferă de entuziasm şi speranţă, 
de angajare şi luptă s-a intrat în secolul al XX-lea, 
iar Primul Război Mondial, cu înfrângerile, dar şi 
cu biruinţele lui răsunătoare, a creat cadrul favorabil 
realizării României Mari.

În Marele Război de întregire a Neamului şi-au 
adus contribuţia o mulţime de preoţi militari, din care 
câteva zeci au murit eroic pe câmpul de luptă. Mulţi 
preoţi s-au alăturat armatei ca voluntari, iar alţii s-au 
angajat în spatele frontului în susţinerea acestuia prin 
colectarea de bani, alimente, materiale sanitare, haine 
etc.  

Preoţi, călugări şi călugăriţe s-au înrolat în Serviciul 
Sanitar al Armatei atât pe câmpul de luptă, cât şi în 
spitalele de campanie, multe dintre ele organizate în 
diverse mănăstiri.

Iar printre fruntaşii luptei pentru Marea Unire 
s-au aflat numeroşi Ierarhi, vicari, consilieri, profesori 
de teologie, preoţi de parohie, călugări, fii de preoţi şi 
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personalităţi cu studii teologice atât în Basarabia, cât 
şi în Bucovina, în Transilvania şi Banat, care au fost 
evocaţi de către Biserica Ortodoxă Română, alături de 
celelalte personalităţi care au luptat pentru realizarea 
acesteia, pe parcursul întregului an 2018.

Iar în momentul cel mai important,  la  Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918, Biserica românească a avut ca delegaţi de 
drept: 5 episcopi, 4 vicari, 10 delegaţi ai consistoriilor 
ortodoxe şi ai capitolurilor unite, 129 protopopi, 
câte un reprezentant al Institutelor pedagogice, câte 
doi reprezentanţi ai studenţilor de la fiecare institut 
teologic, preoţi şi învăţători ai şcolilor confesionale, 
delegaţi din diferite circumscripţii electorale, precum şi 
numeroşi preoţi împreună cu păstoriţii lor, care au făcut 

parte din cei peste 100.000 de români transilvăneni 
prezenţi aici. 

Închei acceastă succintă prezentare cu un cuvânt 
al teologului şi istoricului loan Lupaş, preot, Rector 
al Universităţii din Cluj şi Membru al Academiei 
Române: ,,Ocrotitoare în zilele de restrişte, sfătuitoare şi 
îndrumătoare spre virtute în toate împrejurările, salvatoare 
din cursele celor ce ne pregăteau pieirea — această Biserică 
Ortodoxă a călăuzit de-a lungul veacurilor toţi paşii 
poporului nostru pe căile credinţei străbune, izbutind să-i 
creeze o mentalitate specifică, un suflet unitar”.

 De aceea, avea dreptate profundul cugetător Mihai 
Eminescu, poetul nostru naţional, să vorbească despre 
Biserica Ortodoxă ca despre însăşi „mama poporului 
român”.

Actul unirii ascultat cu deosebită atenţie
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ARMATA ROMÂNĂ APĂRĂ MAREA UNIRE
Noiembrie 1918 – august 1919

1. 1918 a rămas şi va rămâne în istoria poporului 
român ca anul făuririi României Mari, prin vot 
plebiscitar, în trei etape distincte, dar cu conţinut 
asemănător,  respectiv  al realizării Statului Naţional 
Român, acţiune favorizată atât de factori externi, dar 
mai ales de o puternică voinţă internă. 

La 27 martie 1918, la Chişinău, Basarabia, ruptă din 
trupul Moldovei în 1812, de către imperiul ţarist, se 
unea ,,pentru totdeauna” cu România, prin hotărârea 
Sfatului Ţării.  Această unire încununa lupta dusă de 
peste un secol de românii dintre Prut şi Nistru, pentru 
păstrarea fiinţei lor naţionale, pentru drepturi politice şi 
sociale, şi se înscria în amplul proces de autodeterminare 
naţională şi politică, aflat în desfăşurare în Europa. 

Ziua de 28 noiembrie 1918 marca, prin hotărârea 
Congresului Reprezentanţilor Populaţiei din Bucovina, 
întrunit în Palatul metropolitan din Cernăuţi ,,Unirea 
definitivă şi fără nicio condiţie  a Bucovinei cu 
România”. Astfel se repara o nedreptate istorică şi 
se împlinea visul de aproape un secol şi jumătate al 
românilor trăitori pe aceste frumoase meleaguri. 

La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, în Sala 
Cazinoului din cetate, devenită din acea zi  Sala Unirii, 
prin voinţa celor 1228 de delegaţi din toate clasele şi 
categoriile sociale, constituiţi în Marea Adunare  
Naţională, împuterniciţi prin credinţionale scrise, 
reprezentând satele şi oraşele Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei, Maramureşului şi a părţilor ungurene, în 
prezenţa a peste 100.000 de participanţi, adunaţi pe 
Câmpul lui Horea, hotărăsc ,,Unirea românilor şi a 
tuturor teritoriilor locuite de dânşii, cu România”.  

Se înfăptuia astfel, prin chibzuinţa matură a unui 
popor chemat să-şi hotărască soarta,  cel mai însemnat 
act din istoria sa milenară, dramatică şi eroică.

La temelia actelor la care ne-am referit s-a aflat 
dorinţa de secole, de o mare semnificaţie politică 
istorică şi patriotică, a tuturor românilor de pe teritoriul 
fostei Dacii, de a trăi într-un singur stat, sub o singură 
lege, legea românească, numită în Evul Mediu ,,jux 
valachicum”. Românii, din cauza existenţei marilor 
imperii expansioniste din jur, nu au reuşit să se unească 
într-un singur stat, de la Unirea înfăptuită la 1600 de 
marele bărbat Mihai Viteazul, care a fost ucis mişeleşte 
pe Câmpia de lângă Turda, la 19 august 1601.  A urmat 

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Unirea Principatelor, la 1859, prin alegerea la Iaşi, la 
5 ianuarie şi la Bucureşti, la 24 Ianuarie, a colonelului 
Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei şi Ţării 
Româneşti.  

Realizarea acestor acte de unitate naţională a 
avut, de asemenea, la bază comunitatea de interese, 
limba română, tradiţiile, obiceiurile, portul, folclorul, 
cu cântecele, baladele şi doinele specifice neamului 
românesc. 

Prin revenirea la vatra strămoşească a provinciilor 
aflate sub stăpânire străină, România devenea un 
stat mijlociu sub raportul suprafeţei şi populaţiei:  
295.049  km2 (faţă de 137.000 km2 înainte de 
1918) şi 15.541.424 locuitori  în 1920 (faţă de circa  
7,25 milioane în 1916).

2. O analiză lucidă, exactă şi obiectivă a tuturor 
datelor şi a contextului internaţional, indică faptul că la 
vremea respectivă, pentru România obiectivul principal 
era acela de apărare a Marii Uniri în faţa forţelor 
ostile,  fie conservatoare, fie revoluţionar-bolşevice, din 
Ungaria, Rusia sau alte state.

La Bucureşti se manifesta o opoziţie categorică 
faţă de regimurile  bolşevice de la Budapesta, Moscova 
sau Kiev. Poziţia guvernului român era determinată în 
special de atitudinea destabilizatoare a respectivelor 
regimuri, atât în Basarabia şi Bucovina şi mai ales în 
Transilvania, teritorii pe care acestea se ambiţionau 
să le păstreze sau să le recupereze pe cele pierdute, 
refuzând recunoaşterea reunirii românilor în cadrul 
unui stat naţional.    

Deşi marea conflagraţie mondială s-a încheiat 
în noiembrie 1918, poporul român a fost nevoit să 
continue starea de război, cu inevitabilele pierderi 
de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale, pentru încă 
aproape un an. 

Spre deosebire de campaniile anilor 1916-1917, 
când armata română operase într-un război de coaliţie,  
venise vremea ca aceasta să se angajeze în mod 
independent, într-o campanie de eliberare a teritoriilor 
ocupate, pe de o parte, iar pe de altă parte de apărare a 
Marii Uniri. 

Între 28 octombrie şi 11 noiembrie 1918, în condiţii 
deosebit de grele, armata română a fost remobilizată 
şi completată cu ,,oameni de la vatră din rezervă şi 
miliţii, până la contingentul 1864 inclusiv”.
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S-a reuşit astfel ca efectivele armatei să crească de 
la 163.240, la 204.616 militari. Regele Ferdinand, 
adresându-se armatei printr-un Ordin de zi, sublinia 
printre altele: ,,Fraţii voştri din Bucovina şi din Ardeal vă 
cheamă pentru ultimă această luptă, ca prin avântul vostru 
să le aduceţi eliberarea din jugul străin. Biruinţa e a noastră 
şi viitorul va asigura întregului neam român o viaţă 
paşnică şi fericită. Înainte deci, cu vitejia 
strămoşească. Dumnezeu este cu noi! ”

În perioada în care în Transilvania 
se făceau ample pregătiri pentru Unire 
şi se constituiau gărzile naţionale, gata 
de orice jertfă pentru idealul naţional, 
gărzi care au avut un rol deosebit, atât 
pe timpul pregătirii Unirii, pe timpul 
realizării acesteia, precum şi după Unire,  
Diviziile 7 Infanterie şi 1 Vânători s-au 
concentrat în raioanele Piatra Neamţ 
şi Comăneşti. Acestea erau comandate 
de generalii de brigadă Traian Moşoiu 
şi Aristide Lecca. Aceste mari unităţi 
şi-au trimis câte o avangardă de valoare 
regiment de infanterie întărit, spre 
Ardeal, pentru a pune stăpânire pe 
văile Mureşului şi Oltului superior. În 
condiţii foarte grele, cu o zăpadă până la brâu, cele două 
avangărzi au străbătut 150 de kilometri pe jos şi au ajuns 
la 24/11 noiembrie în raioanele Borsec, Topliţa, Ditrău, 
respectiv Asău, Palanca, Miercurea Ciuc. Apariţia 
acestor detaşamente în aceste zone ale secuimii a fost 
surprinzătoare, gărzile secuieşti nereuşind să întreprindă 
niciun fel de riposte. Între timp, în Ardeal se constituiau 
gărzile naţionale române, aveau loc adunările de 
desemnare a delegaţiilor împuternicite pentru Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia. 

După câteva zile se vor pune în mişcare forţele 
principale ale celor două divizii care, la 1 decembrie 
1918, când la Alba Iulia avea loc Marea Adunare 
Naţională, se aflau oprite pe aliniamentul general: 
Năsăud, Bistriţa, Reghin, Tg. Mureş, Sighişoara, Braşov, 
deci la o distanţă de cca 200-150 km, respectându-se 
prevederile Convenţiei Militare încheiate în 1916 cu 

aliaţii. Deci, Marea Adunare de la Alba 
Iulia şi-a putut desfăşura lucrările fără 
niciun fel de presiuni din partea armatei 
române, oprită în părţile răsăritene ale 
Transilvaniei. 

Între timp, în Transilvania au  pătruns 
şi trupele Diviziilor 6 Infanterie şi  
2 Vânători, comandate de generalii 
Ştefan Holban, respectiv Gheorghe 
Dabija. Fâşia de acţiune a trupelor 
române se lărgise foarte mult, ajungând 
la peste 250 km. Trupele erau greu de 
condus direct de către Marele Cartier 
General, al cărui şef era generalul de 
corp de armată Constantin Prezan.   

În această situaţie, Marele Cartier 
General, în acord cu Consiliul Dirigent 

al Transilvaniei, care avea un Resort al Armatei şi 
Siguranţei Publice, al cărui titular era Ştefan Cicio-
Pop, s-a hotărât constituirea, la 24/11 decembrie 
1918, la Sibiu, a Comandamentului Trupelor din 
Transilvania, denumit în unele lucrări şi Armata 
„TRANSILVANIA“, eşalon operativ-stra tegic similar 
cu coman damentul de armată, la comanda căreia a fost 
numit generalul de brigadă Traian Moşoiu, la origine 
ardelean, iar şef de stat major, generalul de brigadă 
Ştefan  Panaitescu.  

Gl.bg. Traian Moşoiu

Of iţeri din comandamentul trupelor române din Transilvania
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Tot la Sibiu se in stalase şi Consiliul Di ri gent sub 
preşe denţia lui Iuliu Maniu.

Imediat ce Coman damentul s-a organizat, 
constituindu-se din Divizia 1 Vânători, Divizia 2 
Vânători, Divizia 7 Infanterie, precum şi alte structuri, 
s-a ordonat ocuparea Ardealului, pe aliniamentul 
Câmpulung, Maramureş, vest Zalău, 
prin Poeni, pe Crişul Repede, peste 
culmea Munţilor Apuseni şi cobora în 
valea Mureşului, la vest de Zam.

Până la atingerea acestei linii 
de demarcaţie, guvernul român a 
trebuit să depăşească unele piedici, 
chiar din cauza aliaţilor. Astfel, într-o 
comunicare a  generalul Berthelot, 
care comanda armata franceză de la 
Dunăre se menţiona faptul că ,,aliaţii 
opresc înaintarea trupelor române în 
Ardeal”. Această comunicare a produs 
o adevărată consternare în cercurile 
diriguitoare de la Iaşi. Comunicarea 
nu era cunoscută decât de regele 
Ferdinand, Ion I.C. Brătianu, generalul C. Coandă, 
care era prim-ministru şi de generalul Prezan, şi a fost 
ţinută tot timpul ca un mare secret, cum şi era de fapt. 

Dacă acest demers din partea aliaţilor ar fi fost 
cunoscut de către armată şi de opinia publică, din Iaşi, 
aceasta ar fi putut avea consecinţe dintre cele mai grave 
pentru starea de spirit din Moldova şi nu numai. Motivul 
pentru care aliaţii opreau înaintarea trupelor române în 
Ardeal avea să se lămurească cu ocazia întâlnirii de la 
Giurgiu dintre generalii Prezan şi Berthelot. Era vorba 
de o confuzie datorată generalului Franchet d’ Esperey, 
comandantul suprem al armatei aliate din Balcani, 
care în armistiţiul încheiat în ziua de 7 noiembrie, 
la Belgrad, cu contele M. Karolyi, necunoscând 
situaţia din Transilvania, stipula: „administraţia civilă  
(de aici-n.n.) va rămâne şi mai departe în mâinile 
guvernului Ungariei”.

Influenţat de situaţia politico-militară din Ungaria, 
care prin guvernul bolşevic al lui Béla Kun a refuzat 
recunoaşterea hotărârii de unire de la 1 Decembrie 
1918 de la Alba Iulia, ordinul 231 semnat de generalul 
Constantin Prezan, stabilea misiunile pentru unităţile 
concentrate în Transilvania. Ordinul prevedea ca, în 
cel mai scurt timp, trupele să treacă dincolo de Munţii 
Apuseni şi să ocupe Crişana şi Maramureşul..  Toate 
bandele de bolşevici trebuiau aruncate dincolo de linia 
de demarcaţie formată din localităţile Hust, Satu Mare, 
Carei, Oradea, Salonta, Arad. În etapa a doua, dacă 
acţiunile se vor defăşura avantajos, se va trece de acest 
obiectiv, pe linia Szeged, Oroshaza, Debreţin şi chiar 

dincolo, până la Tisa. Înaintarea trebuia coordonată 
astfel încât punctele tari din teren să rămână de 
fiecare dată în mâna trupelor române. Ordinul dat 
de Marele Cartier General avea în vedere, în primul 
rând, dispunerea inamicului, precum şi natura spaţiului 
geografic al teatrului de operaţii al războiului româno-

ungar, dar şi faptul că Ardealul încă nu 
era eliberat. 

Gruparea forţelor Comandamen-
tului Trupelor din Transilvania, a căror 
comandă a fost transferată, pe 12 aprilie 
1919, generalului  Gh. Mărdărescu, a fost 
realizată pe baza informaţiilor deţinute 
de Marele Cartier General despre ina-
mic. Marile unităţi şi unităţi ungare, 
în plin proces de mobilizre şi realizare a 
noilor structuri, dispuneau de 7 divizii de  
infanterie şi o brigadă marină, cu un efec-
tiv de 55-60.000 de militari. În linia întâi 
erau aproximativ 20.000 de oameni, 72 de 
tunuri şi 5 trenuri blindate, iar în linia a 
doua, 50.000 luptători şi 65 guri de foc. 

Cât priveşte calitatea trupelor, aces tea erau 
bine echipate şi înarmate cu mitraliere şi puşti-
mitraliere. Artileria era insu ficientă şi neconstituită în 
comandamente. Cavaleria neorganizată, însă acţiona cu 
un pluton pe valea Crişului Alb. Instrucţia şi disciplina 
trupelor erau puternic bolşevizate.  Cu toate acestea, era 
de aşteptat o rezistenţă destul de serioasă din partea lor 
(ungurilor), dată fiind ,,propaganda şovinistă” şi formarea 
acestei noi armate pe baza voluntariatului. Solda trupei a 
crescut la peste 500 coroane pe zi, ceea ce dădea un plus 
de motivaţie. Acestor trupe li se mai alăturau, potrivit 
informaţiilor deţinute de comandamentul român, 
grupuri de bolşevici şi garda roşie.

Campania armatei române din 1919 se înscrie ca 
una dintre cele mai onorante, ca urmare a faptului că 
unirea, realizată de jure la 1 Decembrie 1918, trebuia 
consfinţită de facto. 

Gl. Constantin Prezan

Generalul de divizie Gheorghe Mărdărescu,  
împreună cu statul său major, în zona operativă 
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Date fiind, pe de o parte, atacurile necontenite ale 
ungurilor contra trupelor noastre, iar pe de altă parte 
propaganda bolşevică, precum şi terorizarea cu arma 
în mână a populaţiei româneşti aflată în teritoriul încă 
neocupat, în conformitate cu ordinal 231/10.04.1919, 
trupele române au declanşat ofensiva pe tot frontul. 

Acţiunile de luptă s-au purtat cu îndârjire, deoarece 
inamicul ceda cu greu. Una dintre operaţiile cele mai 
importante în prima etapă a constituit-o surmontarea 
prin luptă a Munţilor Apuseni, care asigura în final 
ieşirea armatei române pe aliniamentul râului Tisa. 
Ungaria a refuzat să-şi retragă trupele până la noua 
linie de demarcaţie, opunând o rezistenţă îndârjită, 
iar în noaptea de 15/16 aprilie 1919, trece chiar la 
agresiune pe văile Someşului şi Crişului Repede.                                                                      

Riposta forţelor române a fost promptă, cu efortul 
principal la nord, pentru a depăşi Munţii Apuseni. 
Aproape de sfârşitul celei de-a doua decade a lunii 
aprilie, armata română atingea aliniamentul Satu 
Mare, Careii Mari, Oradea Mare. Din considerente de 
ordin militar, ofensiva trebuia continuată către Tisa. 
Marele Cartier General a transmis ordinul nr. 457 din  
20 aprilie 1919, care prevedea continuarea cu maximum 
de energie a ofensivei, ocuparea nodurilor de căi ferate 
şi ocuparea podurilor de peste Tisa. Ordinul de operaţii 
nr. 10 din 21 aprilie 1919  punea în mişcare întregul 
dispozitiv ofensiv al Comandamentului Trupelor din 
Transilvania, care a ocupat, până la 1 mai 1919, malul 
stâng al Tisei, pe tot cursul său din Ungaria. 

Luarea sub control a acestui aliniament nu 
însemna revendicarea unor teritorii din Ungaria, ci 
era determinată de necesităţi de ordin militar. Până la 
dezarmarea Ungariei şi la renunţarea de către aceasta 
la planurile sale expansioniste asupra teritoriilor 
româneşti,  armata română voia să-şi asigure o poziţie 
mai uşor de apărat. 

La începutul lunii mai 1919 cabinetul de la 
Budapesta a întreprins sondaje pe lângă guvernul de la 

Pod peste Tisa construit de geniştii români –  
după Constantin Kiriţescu, „Istoria războiului  

pentru întregirea României, 1916 – 1919“, 1922

Bucureşti în vederea unor tratative bilaterale de pace. 
Încercările s-au soldat cu un eşec, deoarece în capitala 
României exista convingerea că acestea nu urmăreau  
decât scopul de a câştiga timp, până ce trupele ungare 
aveau să se refacă şi să asigure o cooperare mai strânsă 
cu armatele Rusiei sovietice. 

Asupra României se făceau presiuni privind 
retragerea armatei sale în spatele liniei stabilită de 
Conferinţă. Guvernul român se declară gata să facă 
aceasta, cu condiţia ca Aliaţii să dea garanţii împotriva 
oricărei noi agresiuni a ungurilor. Mareşalul Foch 
atrăgea însă atenţia că ,,În împrejurările actuale, 
România ar fi pusă într-o situaţie dificilă, ca urmare 
a retragerii trupelor sale de pe Tisa, dacă această 
retragere nu ar fi însoţită de unele măsuri de precauţie 
indispensabile (…). Din cauza obstacolului pe care-l 
constituie Tisa, armata română din vest este suficientă 
pentru a apăra în mod eficace Transilvania, dar retrasă 
pe frontiera recent stabilită pentru România şi unde 
niciun obstacol serios nu permite întărirea apărării, ei 
i-ar fi imposibil să se opună unei ofensive a armatei 
ungare, nestânjenită să ducă în Transilvania întreaga 
forţă a celor opt divizii pe care le-a mobilizat, violând 
Armistiţiul din 13 noiembrie”.

De fapt, guvernul român nu intenţiona să rămână 
cu trupele pe Tisa şi să fixeze aici frontiera, ci voia 
ca prin menţinerea acestei poziţii până la stabilirea 
frontierei de către Conferinţa de Pace, să fie asigurat 
împotriva unui eventual nou atac ungar. 

După cum prevăzuse guvernul român, răgazul 
de aproape două luni şi jumătate creat de tratativele  
dintre Puterile Aliate şi Asociate şi guvernul de la 
Budapesta, a fost folosit de acesta din urmă pentru 
reorganizarea armatei ungare şi completarea pierderilor 
suferite.  Pentru întărirea corpului de comandă s-a 
apelat din nou la serviciile ofiţerilor îndepărtaţi din 
armată cu prilejul revoluţiei. După această etapă, prima 
misiune de luptă a reprezentat-o respingerea trupelor 
cehoslovace care se aflau în raioanele Salgótarján şi 
Miskolc. Ofensiva armatei roşii ungare s-a desfăşurat 
conform planurilor comandamentului de la Budapesta 
şi a avut ca rezultat ocuparea întregii Slovacii. 

În zorii zilei de 20 iulie 1919, a început prin 
surprindere, după o puternică pregătire de artilerie, 
ofensiva armatei ungare împotriva trupelor române, 
care ocupau poziţii pe un front cu o lungime de circa 
300 km. 

Lovitura principală a fost îndreptată în sectorul 
Szolnok, iar atacurile secundare în regiunile Tokay şi 
Poroszló, sectorul nord şi Csongrád, sectorul sud. În 
faţa presiunii inamice, trupele române de acoperire s-au 
retras; trei divizii ale armatei roşii ungare au reuşit să 
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forţeze Tisa, să formeze un cap de pod în apropiere de 
Szolnok şi să înainteze în direcţia Debreţin - Oradea, 
pe o adâncime de circa 50 km. 

În situaţia creată de operaţia ofensivă a armatei 
ungare, guvernul român, în virtutea drepturilor sale 
suverane, a hotărât să dea o replică decisivă forţelor 
agresoare. Experienţa de până atunci demonstrase că 
situaţia conflictuală cu vecinul de la apus, în ale cărui 
planuri nu guvernau înţelegerea şi buna vecinătate, 
ci intenţiile recuperării teritoriului românesc, nu 
se putea rezolva decât prin măsuri militare ferme, 
Comandamentul militar român a organizat, după patru 
zile, contraofensiva pe direcţia generală Budapesta. 

Comandamentul ungar şi-a dat seama de iminenţa 
dezastrului şi a ordonat retragerea  la vest de Tisa. În 
seara zilei de 26 iulie 1919 unităţile române reveniseră 
pe vechile poziţii. Începând cu 27 iulie ele au trecut 
Tisa, reuşind, la 2 august să scoată din luptă o parte 
însemnată din forţele inamice. 

Pe 3 august 1919 şi în zilele următoare trupele 
române au intrat în  Budapesta. Acestea au fost primite 
de public cu linişte, încredere şi chiar simpatie. 

În prima jumătate a lunii august, trupele române au 
dezarmat cele şase divizii ungare capturate şi au înfrânt 
rezistenţa ulimelor unităţi care se retrăseseră între Tisa 
şi Dunăre.  

La încetarea definitivă a ostilităţilor, partea română 
a propus notificarea oficială a noilor stări de lucruri, 
printr-un armistiţiu ale cărui condiţiţi erau înscrise 
într-un proiect  de convenţie. Ele trebuiau, pe de o parte, 
să elimine posibilitatea unor noi acţiuni agresive  din 
partea Ungariei, ceea ce a impus dezarmarea unităţilor 
militare şi ridicarea armamentului şi a mijloacelor de 
luptă, reprofilarea întreprinderilor care lucrau pentru 
armată etc., iar pe de altă parte, recuperarea  unei 
părţi din imensele cantităţi de bunuri materiale luate 

Parlamentari unguri sosiţi la comandamentul român 
pentru încheierea armistiţiului – 14 august 1919

Populaţie din Budapesta primind hrană  
din partea  trupelor române

din România de armatele de ocupaţie ale Puterilor 
Centrale, de armata şi administraţia ungară din 
Transilvania. 

În afară de aceasta, pentru comandamentul militar 
român s-au pus o serie de probleme de a căror rezolvare 
depindea nu numai autoritatea şi prestigiul său, dar în 
bună măsură şi situaţia poporului din teritoriul ocupat. 
În acest scop el a adresat populaţiei Budapestei mai 
multe proclamaţii care precizau raporturile dintre 
armata română şi populaţia ungară, garantând liniştea, 
avutul şi viaţa cetăţenilor, aceştia fiind datori ,,să păstreze 
ordinea şi să respecte legile ţării, precum şi ordonanţele ce se 
vor da”; totodată Comandamentul român a luat măsuri  
să vină în ajutorul populaţiei din teritoriul în care se 
afla, prin organizarea administraţiei, stabilirea ordinei, 
aprovizionarea populaţiei, repunerea în funcţiune 
a fabricilor şi întreprinderilor necesare redresării 
economiei, reluarea activităţii de  toate instituţiile şi 
serviciile publice, fapt pentru care cei care au cunoscut 
situaţia sau care au beneficiat de acest ajutor, au adus 
mulţumiri comandanţilor, evidenţiind comportarea 
lăudabilă a subunităţilor şi militarilor.

Prezenţa temporară a armatei române pe teritoriul 
Ungariei din vara şi toamna anului 1919 şi neamestecul 
autorităţilor române în viaţa politică a acestei ţări 
a fost o dovadă că România nu dorea altceva decât 
normalizarea relaţiilor româno-ungare, ocupaţia 
românească durând exact cât a fost nevoie pentru a se 
stinge focarul de război din această regiune şi pentru 
a se obţine asigurările necesare privind securitatea şi 
integritatea teritorială ale României. 

Chiar dacă despre acest aspect se vorbeşte mai 
puţin, cauza pe care a apărat-o România a avut în acele 
momente şi o reală dimensiune general-europeană, 
prin faptul că a barat mareea bolşevică spre centrul 
continentului.

Acţiunile militare de apărare a Marii Uniri nu au 
fost simple. A trebuit să fie învinse multe adversităţi 
şi piedici din partea duşmanilor poporului român. 
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Copii şi femei din localitatea Rakospalota primind alimente din partea militarilor Regimentului 15 infanterie român

Realizarea Marii Uniri a trebuit să fie plătită cu jertfe 
umane şi sânge.  În total, armata română a pierdut pe 
teritoriul Ungariei 123 ofiţeri şi 6459 soldaţi (morţi, 
răniţi şi dispăruţi) şi a cauzat inamicului pierderi care se 
cifrează la 1235 ofiţeri şi 40.000 soldaţi luaţi prizonieri. 
Au fost capturate 348 tunuri, 323 mitraliere, 52.000 
puşti, 87 avioane şi o mare cantitate de muniţii şi 
materiale, care a însemnat practic dezarmarea aproape 
completă a armatei ungare. 

Acum, la împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea 
Marii Uniri, să aducem prinosul nostru de recunoştinţă 
armatei române, pentru sacrificiul ei de a apăra cu 
arma în mână această mare înfăptuire  a poporului 
român, făcându-şi pe deplin datoria atât în Basarabia 
şi Bucovina, cât şi în Ardeal.               
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CARTEA DE AUR  
A CENTENARULUI MARII UNIRI

Colonel (r) ION CIONTEA

Se apropie ziua cea sfântă care 
marchează trecerea unui secol de la 
înfăptuirea Marii Uniri. Programe 
peste programe s-au pus în operă 
pentru a omagia acest eveniment. La 
început mai timid, în ultima vreme tot 
mai pregnant, mai toate instituțiile au 
organizat, au desfășurat și derulează 
o paletă largă de manifestări, având 
în centrul preocupărilor Centenarul 
României. 

În rândurile care urmează prezint 
în prim-plan o apariție editorială 
inedită care, pe mine, pasionat de 
istorie, m-a impresionat. Ea a captat, 
firește, interesul specialiștilor, dar nu 
numai a lor, ci și a publicului larg. 
Este vorba de a doua ediție, revizuită 
și adăugită, a volumului „Cartea de Aur a Centenarului 
Marii Uniri”, de Bogdan Bucur, apărută în acest an la 
Grupul Editorial RAO, cu peste 800 de pagini, dintre 
care 695 cu documente, prin intermediul cărora autorul 
ne introduce în atmosfera perioadei în care națiunea 
română a înfăptuit Marea Unire.

O lucrare impresionantă, tipărită în condiții grafice 
deosebite. Așa cum spunea autorul, la una dintre 
prezentările care au avut loc după tipărirea primei ediții:  
,,Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri reprezintă 
cinstirea acelora care, în marile clipe istorice, au înfăptuit 
visul milenar al tuturor românilor: întregirea României. Și, 
chiar dacă visul unirii tuturor românilor într-un singur stat 
național unitar nu a fost unul milenar - ideea a prins contur 
de abia către jumătatea secolului al XIX-lea, și nici nu a 
ținut prea mult (România Mare se prăbușește teritorial în 
1940, după numai 22 de ani de la Marea Unire), imaginea 
anului 1918 rămâne, indiscutabil, momentul astral din 
întreaga istorie a românilor. Această a doua carte de aur - 
prima carte de aur – datată 1929 – aparține patrimoniului 
cultural național mobil și este un manuscris pe pergament, 
realizat manual pentru serbarea primilor 10 ani de la 
înfăptuirea Marii Uniri - reprezintă, așadar, un modest 
omagiu adus memoriei celor care au făcut posibila nașterea 
României Mari”. 

Este unanim recunoscut că Marea Unire din anul 
1918 a fost şi va rămâne pagina cea mai importantă 
a istoriei româneşti şi acest fapt trebuie cunoscut 
şi recunoscut de toate generaţiile viitoare, care au 

datoria de suflet, la fel ca şi noi, de 
a promova identitatea şi valorile 
noastre naţionale. Trebuie afirmat cu 
putere şi cu mândrie că la înfăptuirea 
României Mari a stat actul de voinţă 
al neamului românesc, un miracol 
am spune dacă trecem în revistă 
istoria noastră zbuciumată, plină 
de neprevăzut şi de frământări. 
Celebrarea Centenarului Marii 
Uniri este şi trebuie să fie pentru 
noi toţi românii, din ţară şi din afara 
graniţelor, un moment de reflecţie 
profundă şi de asumare onestă 
a trecutului, pe care cu respect, 
preţuire şi recunoştinţă trebuie să îl 
transmitem celor care vin după noi. 

Trebuie remarcat că lucra-
rea Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri este o 
mărturie vie a faptelor care s-au întâmplat pentru 
realizarea României Mari. Un proiect politic, cu micile 
sau marile lui neîmpliniri, care, la fel ca și celelalte 
proiecte politice din Europa Centrală și de Est (Polonia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia) apărute în urma Primului 
Război Mondial, nu a rezistat prevederilor Păcii de la 
Versailles. Aceasta pentru că garanții săi, Marea Britanie 
și Franța, s-au menajat de a deschide un conflict militar 
direct cu contestatarii săi în anii ’30, pentru a menține 
rezultatele păcii impuse în 1919, până atunci când era 
deja prea târziu. Totodată, trebuie spus că România, cu 
granițele actuale, este expresia Păcii de la Paris din anul 
1947, prin care a fost sancționată încheierea celui de-al 
Doilea Război Mondial. 

Volumul aniversar al autorului Bogdan Bucur este, 
mai presus de toate, o ediție eveniment care oglindește 
magistral visul românilor de a-și întregi țara, prin 
colecția de documente inedite, de o claritate și de o 
estetică deosebite. Informația curgătoare, documentele 
istorice puse în lumină, stilul elevat ne introduc în 
atmosfera și parfumul epocii. Impresionează numărul 
de documente și ilustrații legate de pregătirea și 
înfăptuirea Marii Uniri. Autorul își propune, astfel,  
„să ofere cititorului pasionat de istoria națională posibilitatea 
de a parcurge, prin intermediul documentelor și ilustrațiilor, 
întregul proces al construcției României Mari, începând cu 
participarea la Marele Război (1916-1919), continuând 
cu procedurile politico-administrative de unificare a 
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Basarabiei (27 martie 1918), Bucovinei (28 noiembrie 
1918), Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului, 
Maramureșului  (1 decembrie 1918) și insulei Ada-Kaleh 
(1918-1919) cu România, și culminând cu încoronarea 
Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Alba Iulia (15 
octombrie 1922)”.

Corpusul impresionant de documente cuprinse în 
volum, acte legislative sau administrative, scrisori ale 
unor mari personalităţi din epocă, pagini întregi din 
presa vremii, afișe propagandistice, precum și ilustraţii, 
fotografii, cărţi poștale, desene și caricaturi, toate acestea 
adunate cu trudă și migală între paginile unei cărţi, oferă 
un amplu tablou al atmosferei care a existat înainte de 
Unirea de la 1 Decembrie 1918, momentele principale 
ale înfăptuirii acestui act măreţ al naţiunii române, 
precum și al aniilor care au urmat. Sunt trecute în 
revistă, parcă îndemnând la o amară nostalgie și imagini 
din provinciile istorice românești care nu mai sunt în 
componenţa statului român. 

Apreciez că merită menţionată aici sublinierea 
autorului, repetată deseori în faţa celor cărora le-a 
prezentat lucrarea, că a fost preocupat permanent, pe 
timpul realizării acestui volum, de respectarea riguroasă 
a adevărului istoric, chiar și atunci când acesta poate să fie 
dureros sau chiar ruşinos. Şi din acest punct de vedere 
cartea reprezintă o invitaţie deschisă permanent la 
reflexivitate istorică.

Se cuvine să amintim faptul că acest volum este 
flancat de un cuvânt înainte al istoricului Bogdan 
Murgescu, coordonatorul științific de facto al lucrării, 
așa cum îl prezintă autorul și de un cuvânt înapoi al 
cunoscutului profesor de istorie Constantin Iordachi, 
membru și colaborator al unor instituții internaționale 
de prestigiu în domeniul istoriei. Bogdan Murgescu, 
arată, printre altele, că sarcina autorului nu a fost ușoară 
în scoaterea la lumină a realităţilor anului 1918, mult 
mai complexe decât avem tendinţa de a le aprecia astăzi, 
de la distanţa de 100 de ani. 

,,Primul Război Mondial, apreciază Bogdan 
Murgescu, a fost un cataclism care a ucis milioane de 
oameni, a schilodit încă şi mai mulţi, i-a lipsit de membri ai 
familiei pe cei mai mulţi dintre locuitorii statelor beligerante, 
a provocat imense distrugeri materiale, a dezechilibrat 
economii şi societăţi întregi, a pus sub semnul întrebării 
existenţa multor state şi chiar a ordinii sociale care apăruse 
imuabilă în aşa-numita Belle Époque. Regatul României a 
participat la război doar începând din 1916, dar românii 
aflaţi sub stăpânirea austro-ungară sau rusă s-au văzut 
absorbiţi între beligeranţi încă de la începutul conflagra\ţiei, 
în vara anului 1914. Nici imperiile vecine,  nici Regatul 
României nu au fost cu adevărat capabile să facă faţă 
solicitărilor unui conflict de amploarea Primului Război 
Mondial. Lipsa de pregătire s-a tradus prin insuficienta 
dotare a trupelor, printr-un număr sporit al pierderilor, ca 
şi prin suferinţe umane suplimentare. În cazul particular al 

României, această inadecvare de pregătire şi potenţial s-a 
reflectat în şirul lung de înfrângeri din toamna anului 1916, 
care au condus  la ocuparea unei mari părţi a ţării de către 
Puterile Centrale şi la retragerea în Moldova a armatei, a 
unei mari părţi a instituţiilor statului şi a elitelor”.

Referindu-se la opţiunea pentru texte și imagini 
care ilustrează Marea Unire, apreciază faptul că autorul 
a făcut o selecție judicioasă care permite cititorului să 
perceapă o bună parte din complexitatea procesului 
istoric: ,,Unele dintre textele și imaginile  antologate  
și-au câștigat de mult locul în memoria Marii Uniri, şi nu 
ar fi putut lipsi nici acum, altele fuseseră-cu voie sau fără 
voie-uitate şi sunt acum redescoperite cu ajutorul erudiţiei 
istoricului”.

Constantin Iordachi evidențiază în postfața ediției, 
în urma trecerii în revistă a  istoriei ultimelor două 
veacuri, că ,,întreaga campanie militară a României 
din Primul Război Mondial, a fost purtată sub semnul 
domnitorului Mihai Viteazul, eroul charismatic al 
românilor, şi al Arhanghelului Mihail, ca patron divin al 
poporului ales și că acest fapt a fost bine pus în lumină 
cu ajutorul documentelor și ilustrațiilor, deosebit de bogate, 
conținute în această colecție de excepție”. 

Istoricul Bogdan Bucur face o precizare necesară 
în Nota asupra ediției a doua focusând atenția asupra 
unei formulări aparent paradoxale, enunţată doar și 
neexplicitată în Nota asupra primei ediții: Este vorba 
despre afirmaţia potrivit căreia, „deși învinsă, România 
reușeşte să iasă învingătoare din Marele Război”.

„În opinia mea, subliniază autorul, înfăptuirea 
Marii Uniri de la 1918 trebuie explicată prin cele două 
componente contradictorii ale afirmaţiei anterioare: 
sintagma „România este învinsă în Marele Război” trebuie 
înţeleasă în complementaritate cu sintagma „România 
iese învingătoare din Marele Război”. Comprehensiunea 
acestei contradicţii paradoxale este esenţială pentru 
demersul de explicare știinţifică a contextului în care s-a 
consumat cel mai mare accident fericit din istoria poporului 
român: împlinirea visului de aur al României-realizarea 
Marii Uniri de la 1918.

Armata a avut un rol important în împlinirea 
acestui ideal și, mai ales, în păstrarea lui. Cred că nu 
este român care să nu fie cuprins de emoţia rostirii 
numelor eroilor căzuţi pe câmpurile de onoare ale 
Războiului de Reîntregire. Lecturând această Carte de 
Aur să îi omagiem pe eroii care au luptat pentru hotarele 
României Mari. Mulţi, foarte mulţi, şi-au găsit locul 
de veci pe meleaguri străine de ținuturile lor natale, în 
morminte unde trebuie să le aprindem și acum câte-o 
lumânare. Alții s-au întors acasă și au continuat să lupte 
în numele idealurilor Unirii. Sunt oameni care au trăit 
la propriu lecţia de datorie şi de sacrificiu pentru ţară, 
iar faptele lor de arme reprezintă pagina de glorie 
nepieritoare și de demnitate pe care trebuie s-o 
transmitem generațiilor viitoare.
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MESAJUL REGELUI CAROL AL II-LEA  
DIN ANUL 1934 CU PRIVIRE  

LA UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR
General de brigadă (r) FLORIAN TUCĂ

Colonel (r) LAURENŢIU DOMNIŞORU

Căutând noi surse de documentare referitoare 
la acţiunile şi luptele românilor pentru unitate 
naţional-statală am avut marea bucurie şi 
satisfacţie de a descoperi o sursă docu-
mentară cu totul deosebită despre care 
nu ştiam aproape nimic pentru că 
nu fusese pusă în valoare de către 
istoricii noştri şi chiar fusese dată 
uitării. Este vorba de „mesajul” 
transmis poporului român în 
luna ianuarie 1934 de către 
Regele Carol al II-lea, cu prilejul 
sărbătoririi a trei sferturi de veac 
de la Unirea Principatelor, când 
de fapt s-a pus temelia politico-
statală a înfăptuirii marelui act 
istoric de la 1 Decembrie 1918. 
În cuvântarea rostită atunci de către 
suveranul României (8 iunie 1930 -  
6 septembrie 1940), sunt consemnate apre-
cieri, informaţii, sinteze şi concluzii deosebit 
de interesante, unele dintre acestea putând fi 
considerate, chiar şi în zilele noastre deosebit de 
actuale. 

Ţinând seama de importanţa şi valoarea celor 
spuse acum aproape 85 de ani de către Regele 
României, vom reproduce în continuare cuvântarea 
rostită de suveran. În prima din cele patru părţi 
ale cuvântării se face o apreciere de sinteză, de o 
evidentă valoare ştiinţifică, nemaiîntâlnită de noi 
în alte izvoare istorice de referinţă. Iată care este 
aceasta:

„Unirea Principatelor şi unirea tuturor românilor, 
un singur vis în două realizări (unirea din ianuarie 
1859 şi Marea Unire din 1 Decembrie 1918). 
Generaţiile ce vor veni mâine, vor găsi această unire 
fapt împlinit şi consolidat, vor trăi în ambianţă că 
acest lucru a fost întotdeauna, nu vor putea concepe 
că vreodată ramurile aceleaşi familii au putut trăi 
despărţite de către graniţele trase de mâna omului. 

Şi această ambianţă este cea adevărată, cea firească, 
ei vor avea dreptate de a-şi pune această întrebare, 
căci despărţirea fraţilor sub trei stăpâniri a fost o 

despărţire pur formală. De când este neamul 
românesc, el a fost unul şi nedespărţit. 

Superioritatea românilor asupra celor-
lalte popoare este tocmai aceasta: nu 

suntem formaţi din trei mlădiţe 
pornite din aceeaşi tulpină, ci 
suntem un singur trup ce nu 
poate fi despărţit niciodată. Proba 
hotărâtoare este că la Dunăre, 
la Tisa, la Nistru şi desişurile 
Carpaţilor vorbim aceeaşi limbă 

percepută şi rostită de toţi locuitorii 
acestui pământ românesc”.

În continuare, în Mesajul rostit 
de Regele Carol al II-lea se relatează 

pe scurt cum de au fost posibile Unirea 
cea Mică şi Unirea cea Mare şi legăturile 

fireşti dintre ele. Iată ce se spune în mesaj: 
„Istoria ne învaţă cum s-a făcut această unitate 

politică ce alcătuieşte România de azi. Învăţăm 
că cutare sau cutare s-a zbătut ca să o realizeze, că 
ieşirile noastre au sângerat spre a dezrobi pe fraţi. 
Este adevărat, dar aceasta a fost munca de mistrie 
a ziditorilor Patriei. Unirea s-a înfăptuit însă mai 
presus de toate, fiindcă era o cerinţă biruitoare a 
neamului. Această cerinţă a istoriei, acest imperativ 
biologic al Unirii este tocmai chezăşia supremă a 
veşniciei ei. Pe acest fapt istoric ne putem apăra 
îndeajuns spre a afirma în faţa lumii drepturile 
noastre etnice asupra acestui pământ ce-l stăpânim 
dintr-un drept mai presus decât toate drepturile 
oamenilor, dintr-un drept al naturei. Dar, ca în 
orişice, nu există drepturi fără datorii. În această zi 
de praznic (aniversarea a 85 de ani de la Unirea 
Principatelor -n.n.), trebuie să ne reculegem şi să ne 
întrebăm care este datoria noastră, a acelora de azi 
faţă de acest neam care prin virtuţile lui şi puternica 
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sa rezistenţă etnică, a permis ca România să fie cea 
întregită în care trăim azi”.

În următoarele două paragrafe ale mesajului 
sunt relatate unele învăţăminte relevante pentru 
urmaşii celor două uniri. Iată care sunt acestea: 

„Din istoria înfăptuirii unirilor se pot desprinde 
multe învăţăminte şi trebuie să desprindem 
învăţăminte, căci altfel istoria   n-ar fi decât un roman 
ce n-ar sluji decât la distracţia unora. Istoria este, mai 
presus decât toate, un ceaslov al înţelepciunii, din care 
trebuie cules cât mai mult folos pentru ziua de azi şi 
pentru cea de mâine. Prea des nu se văd decât grijile 
prin care am trecut şi pe care le-am biruit. Primul 
învăţământ pe care-l putem trage din acţiunea celor 
ce au desăvârşit marile acte dim 1859 şi 1918 este 
credinţa. Fără o credinţă desăvârşită în dreptatea 
cauzei, fără credinţa că ei săvârşeau un act de înaltă 
echitate istorică, ei n-ar fi găsit puterea de a birui 
toate piedicele şi de a fi trasat harta lumii de azi. 

Al doilea învâţământ este că în politică, ca şi în 
natură, faptele importante se îndeplinesc fiecare la 
timpul său şi că răbdarea este una din virtuţile care 
ajută omul şi naţiunile să înfăptuiască lucruri mari. 
Răbdarea, unită cu pasiunea în muncă, au permis 
să se scurgă aproape 60 de ani care despart Unirea 
Principatelor de Unirea tuturor românilor, au permis 
ca şi Coroana Moldovei şi a Munteniei trecând prin 
Coroana de oţel a Independenţei să devină Coroana 
României etnice de azi. Dar mai presus de acestea, 
(Unirea - n.n. ) este o noţiune care trebuie să domine 
minţile şi sufletele noastre ale tuturora, aceasta este 
chiar denumirea înfăptuirii ce o sărbătorim chiar 
astăzi: Unirea. Prin Unire s-a săvârşit România 
de ieri, prin ea s-a întregit România de azi, prin 
Unire trebuie să desăvârşim şi să întărim România 
de mâine”.

În ultima parte a mesajului transmis de regele 
Carol al II-lea poporului şi naţiunii române 

acum aproape 85 de ani, sunt prezentate, ca un 
fel de concluzii, îndemnuri adresate de suveran, 
poporului român de a fi mereu unit în cugete, 
în simţiri şi acţiuni, pentru păstrarea şi apărarea 
Marii Uniri înfăptuite în Decembrie 1918. Regele 
Carol al II-lea îi salută pe români cu gânduri bune 
şi curate şi-i cheamă la unitate pentru a păstra, 
pentru ei şi pentru urmaşii lor, unirea şi unitatea 
poporului român înfăptuite în 1859 şi 1918. 
Redăm şi această ultimă parte a mesajului: 

„O fi fost pe vremuri rivalităţi şi lupte între fraţi, 
azi nu mai trebuie să fie. Azi în România, care ar 
trebui să fie ţara cea mai fericită din lume, nu mai 
trebuie să mai fie nicio dezbinare, nu mai trebuie să 
fie decât o singură năzuinţă salvatoare, aceea a Unirii 
tuturor într-o singură conlucrare dezinteresată,  
într-un sprijin mutual neprecupeţit pentru binele 
şi folosul singurului factor permanent: Poporul 
Românesc. Popor care în decursul veacurilor a ştiut 
să-şi arate virtuţile sale şi care prin puterea sa 
de rezistenţă şi prin credinţa sa către el însuşi, a 
înfăptuit marele fapt istoric  ce-l sărbătorim azi. În 
această zi a Unirii, gândul meu se îndreptă către acei 
care au luptat şi s-au jertfit în decursul vremurilor 
pentru unitatea neamului lor, în primul rând le 
datorăm uitarea resentimentelor ce despart pe unii; 
lor şi copiilor noştri le datorăm unirea în gânduri şi 
simţiri, pentru ca aceştia să nu ne poată învinui că nu 
ne-am făcut pe deplin datoria către poporul nostru”.

Citiţi, dragi români, conţinutul mesajului pe 
care, acum aproape 85 de ani, Regele Carol al 
II-lea l-a transmis tuturor românilor. Textul cu 
mesajul regelui a fost publicat în ziarul „Gazeta 
Sătmarului” într-unul din numerele sale din luna 
ianuarie 1934. Considerăm că el va fi fost publicat 
şi în alte publicaţii româneşti din epocă. Mesajul 
Regelui Carol al II-lea are un conţinut istoric 
foarte important pentru posteritate.

�v�
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ARMATA ROMÂNĂ 
ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI

General NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Şeful Statului Major al Apărării

O sută de ani de la Marea Unire! Un 
eveniment cu semnificaţie aparte pentru 
fiecare român şi nu trebuie să uităm jertfa 
de sânge a celor care au făcut posibil acest 
deziderat al oricărei naţiuni: un stat naţional, 
unitar, suveran, independent şi indivizibil.

După cum relatează istoricii vremii, la 
începutul Primului Război Mondial, armata 
română venea după aproape patru decenii de 
pace (1878) şi cu o oarecare euforie după cel 
de-al doilea război balcanic (1913). Începutul 
războiului a găsit armata română cu o dotare 
precară generată, atât de ideea că România 
era parte a unei alianţe (Tripla Alianţă-1883), 
iar mediul de securitate de la acea vreme nu 
previziona iminenţa unui conflict armat, 
cât şi de reducerile bugetare şi subfinanţarea 
datorate situaţiei economice a ţării noastre.

Nu voi încerca să fac o radiografie a 
evenimentelor Primului Război Mondial, 
deşi am subliniat în nenumărate rânduri că 
trebuie să învăţăm din experienţa înaintaşilor 
noştri, lecţiile identificate trebuie să devină 
lecţii învăţate, pentru ca istoria să nu se 
repete! Deşi tipologia conflictelor armate s-a 
diversificat, mijloacele de luptă de asemenea, 
principiile au rămas aceleaşi, iar „reţetele” 
de succes pot fi replicate şi adaptate la nou, 
aşa cum evenimentele ultimilor ani ne-au 
demonstrat-o.

Armata română de astăzi nu poate fi 
comparată cu cea de acum un secol. După 
1989, armata a trecut printr-un proces de 
transformare structurală, modernizare şi 
adaptare, proces care continuă şi astăzi. Cu 
eforturi mari, Armata României a trecut de la 
o armată de peste 300.000 de militari la 90.000 
de militari şi civili, a devenit membru cu 

drepturi depline în NATO şi UE, a suspendat 
pe timp de pace, serviciul militar obligatoriu, 
a participat la misiuni în teatrele de operaţii 
din Angola, Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Kosovo, Irak  şi Afganistan. 

Procesul de transformare şi modernizare 
structurală şi calitativă a armatei române are 
ca obiectiv adaptarea la evoluţiile mediului de 
securitate şi realizarea interoperabilităţii cu 
forţele aliate şi partenere şi implică eforturi 
deosebite de ordin organizatoric, social şi 
bugetar.

În acest sens, direcţiile principale de acţiune 
constau în consolidarea forţelor destinate 
pentru îndeplinirea nivelului de ambiţie 
naţional, cu accent pe forţele destinate reacţiei 
imediate şi descurajare; dezvoltarea unei forţe 
întrunite, apte să răspundă ameninţărilor 
tradiţionale, cât şi celor neconvenţionale 
sau hibride pentru asigurarea îndeplinirii, în 
condiţii optime a angajamentelor asumate în 
plan internaţional.

În acest context, îndeplinirea Programului 
de transformare, dezvoltare şi înzestrare a 
Armatei României până în anul 2026 şi în 
perspectivă este esenţială, deoarece asigură 
participarea, conform angajamentelor asu-
mate, la o operaţie majoră de apărare colectivă 
NATO, de tip Articol 5 sau la o operaţie de 
mare intensitate desfăşurată de UE, pe baza 
clauzei de asistenţă mutuală. Nu în ultimul 
rând, Armata României trebuie să fie în 
măsură să participe cu personal de stat major 
şi forţe la misiuni ONU, OSCE sau de tip 
coaliţie.

Procesul de dotare și înzestrare cu tehnică 
și echipamente militare va continua, însă cel 
mai important bun al Armatei României, îl 



Rezerva Oştirii Române32

reprezintă resursa umană. Oamenii sunt cei 
care dau, cu adevărat, forţă şi valoare oricărei 
instituţii sau organizaţii. 

Avem oameni pregătiţi care, la acest 
moment, pun în valoare instituţia militară și 
o reprezintă, cu succes, de fiecare dată. Vorbim 
despre oameni cu o pregătire solidă, dar și cu 
experienţa teatrelor de operaţii și cea a lucrului 
în comandamentele multinaţionale.

Însă cu toţii suntem conştienţi că trebuie 
să îi pregătim pe cei care vin după noi. Vom 
avea echipamente noi, însă totul este digitalizat 
și tehnologizat și trebuie schimbată filozofia 
educaţională, întreaga abordare a procesului 
de învăţământ și am început deja să facem 
acest lucru.

Deși principiile conflictelor armate au 
rămas neschimbate, tipologia acestora s-a 
schimbat foarte mult - convenţionalul a fost 
înlocuit cu asimetricul, o noţiune care permite 
o abordare atât pe scara micro, cât și la nivel 
macro, de la terorism la acţiuni în mediul 
economic, social, cyber space, nonliniară, care 
poate combina medii și acţiuni după cu totul 
alte reguli.

De aici se naște o provocare și mai mare, 
și anume creșterea gradului de rezistenţă 
la încercările de schimbare a mediului 
operaţional, care au devenit din ce în ce mai 
greu de identificat. Schimbarea modului 
nostru de gândire și a filozofiei educaţionale 
pare o soluţie eficientă de răspuns pe termen 
mediu și lung. Educarea generaţiilor viitoare, 
cu metode și tehnici noi, moderne, adaptate 
nu la problematica zilei de astăzi, ci la cea 
de mâine, este esenţială securităţii naţionale 
și realizării contribuţiei la întărirea păcii și 
securităţii internaţionale.

Privim cu încredere către viitor doar 
pentru că am reuşit să înţelegem trecutul  şi 
pentru că nu putem să mergem mai departe 
fără să ne amintim de jertfa de sânge şi faptele 
de arme ale înaintaşilor noştri. Este datoria 
noastră să le cinstim memoria şi să ducem mai 
departe pilda jertfei şi sacrificiului lor.

Profit de acest moment să aduc aprecierile 
mele şi recunoştinţa tuturor celor care au servit 
ţara sub drapel şi să le mulţumesc şi celor care 
sunt în activitate, pentru modul profesionist în 
care au înţeles să îşi execute misiunile.
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DIN VIAÞA A.N.C.M.R.R.

ÎMBUNĂTĂŢIREA STATUTULUI A.N.C.M.R.R.
A INTRAT ÎN LINIE DREAPTĂ

O activitate de prim-plan a A.N.C.M.R.R. în  
acest an este cea cu privire la îmbunătăţirea Statutului 
A.N.C.M.R.R. şi punerea de acord a acestuia cu 
prevederile actelor normative în vigoare privind 
funcţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor. 

Subliniem faptul că în acest demers s-a plecat de 
la ideia că nu putem rămâne încremeniţi în anumite 
tipare, ci este necesar să se promoveze cu mai mult 
curaj noul, înlăturându-se astfel tot ceea ce începe să 
constituie o frână în devenirea A.N.C.M.R.R.

Dată fiind inportanţa demersului de mai sus pentru 
viaţa şi dinamica A.N.C.M.R.R., acesta a fost inclus 
printre activităţile dedicate Centenarului Marii Uniri. 

Într-o primă etapă a fost stabilită problematica 
ce face obiectul îmbunătăţirii normative a Statutului 
A.N.C.M.R.R., operându-se schimbările de ordin 
legislativ. Au fost analizate apoi propunerile făcute 
de către filiale, propuneri rezultate după o practică 
îndelungată, introducându-se şi acestea în măsura 
trăiniciei lor în conţinutul statutului. 

Odată introduse cele de mai sus şi realizării, într-o 
primă formă a Proiectului Statutului A.N.C.M.R.R. 
îmbunătăţit, acesta a fost trimis tuturor filialelor 
A.N.C.M.R.R. pentru studiu, analiză şi propuneri,  
apoi a fost supus unei serioase analize în Şedinţa 
Consiliului Director din 27 aprilie a.c., şedinţă 
în care s-a hotărât ca ,,Validarea modificărilor şi 

completărilor la pre vederile Statutului să se facă 
la Conferinţa Naţională Extraordinară care va fi 
convocată în luna noiembrie a.c.”.           

Ţinând seama de propunerile făcute în Şedinţa 
Consiliului Director, în perioada care a urmat s-au 
operat noi modificări, o contribuţie împortantă 
aducându-şi în acest sens preşedintele A.N.C.M.R.R., 
domnul general-locotenent (r) Neculai Băhnăreanu, 
membrii Biroului Permanent Central şi alţii.

Statutul astfel completat a fost trimis din nou 
conducerilor filialelor care, în cazul că mai au propuneri, 
le vor putea face cu ocazia Conferinţei Naţionale 
Extraordinare care va avea loc în luna noiembrie a.c., 
când acesta sperăm să fie validat. 

Înainte de a încheia am vrea să aducem mulţumiri 
domnilor comandor (r) Eugen-Mihail Casapu, colo-
nel (r) Teodor Coasă şi col. (r) magistrat Ioana Ion, 
care s-au ocupat efectiv de realizarea îmbunătăţirii şi 
completării Statutului A.N.C.M.R.R., atât în baza 
legislaţiei în vigoare cât şi în baza tuturor propunerilor 
care s-au făcut în acest sens. 

Colectivul revistei ,,Rezerva Oştirii Române” va rea-
liza în următoarele luni un număr special al acesteia în 
care vor fi publicate lucrările Conferinţei Naţionale Extra-
ordinare a A.N.C.M.R.R. din noiembrie a.c., precum şi 
documentele care vor fi aprobate de acest forum.         

REDACŢIA

�v�



Rezerva Oştirii Române34

REUNIUNE DEDICATĂ ZILEI ARMATEI

�v�

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragre ,,Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.), 
cu sprijinul unor structuri de specialitate din  
M.Ap.N. – Comandamentul Logistic Întrunit, Cercul 
Militar Naţional şi Înspectoratul Muzicilor Militare, 
a organizat şi desfăşurat, în ziua de 18 octombrie 
2018, o reuniune ştiinţifică dedicată Zilei Armatei 
României, Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice 
şi Comemorării a 74 de ani de când Oştirea Română, 
după lupte grele şi sacrificii deosebite, a eliberat de sub 
ocupaţia hitleristo-horthistă, în cursul celui de-Al Doilea 
Război Mondial ultima palmă din pământul sfânt al 
României – Oraşul Carei. în ziua de 25 octombrie 1944.    

Această zi a devenit Ziua Armatei României, pe 
care poporul român şi armata sa o sărbătoresc în fiecare 
an, aducând prinos de recunoştinţă ostaşului român din 
toate timpurile. 

În cadrul reuniunii s-a desfăşurat, în Sala de 
Spectacole a Palatului Cercului Militar Naţional, 
un simpozion dedicat acestei sărbători, continuat cu 
un concert de fanfară, oferit celor prezenţi de către 
Inspectoratul Muzicilor Militare. 

La această reuniune au participat Conducerea 
centrală a A.N.C.M.R.R., membrii A.N.C.M.R.R. 
din Sectoarele Capitalei şi Judeţele Ilfov şi Giurgiu, 
reprezentanţi ai structurilor asociative ale cadrelor 
militare în rezervă şi în retragere afiliate sau cu care 
colaborăm, precum şi ai asociaţiilor similare din 
Sistemul Naţional de Apărare, Odine Publică şi 
Securitate Naţională. 

Simpozionul s-a desfăşurat în prezenţa domnului 
Nicolae Nasta, Secretar de Stat în M.Ap.N., care a 
transmis participanţilor, cu această ocazie, un mesaj din 
partea conducerii M.Ap.N.

General-maior (r) ing. VASILE DOMNU
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

În cadrul Simpozionului, moderat de prim- 
vicepreşedintele A.N.C.M.R.R. domnul general-
locotenent (r) Virgil Bălăceanu, au fost prezentate 
informări şi comunicări privind locul, rolul şi 
contribuţia armatei la realizarea şi apărarea Marii 
Uniri, precum şi despre acţiunile acesteia pentru 
eliberarea părţii de Nord-Vest a Ţării, în cel de-Al 
Doilea Război Mondial.

Au prezentat comunicări cercetătorii ştiinţifici 
Dr. Manuc Stănescu şi Cerasela Moldoveanu, de la 
Institutul de Studii pentru Politica de Apărare şi Istorie 
Militară, precum şi domnul colonel (r) dr. Cristache 
Gheorghe, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România şi component al Departementului Editare 
şi Comunicare al A.N.C.M.R.R., redactor al revistei 
,,Rezerva Oştirii Române”. În comunicarea sa acesta a 
ţinut să aducă în prim-plan faptul că noţiunile fascism şi 
hitlerism se confundă de cele mai multe ori atunci când 
se vorbeşte despre participarea României la cel de-Al 
Doilea Război Mondial, creându-se astfel confuzii. 

De un interes deosebit a fost primită şi comunicarea 
preotului militar dr. IC Stavr  Cristian Niculescu, 
preot la Bg. 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”, care a adus în 
prim-plan patriotismul de care au dat dovadă preoţii 
militari în Războiul de Întregire a Neamului, mulţi 
dintre ei jertfindu-se cu gândul la România Mare. 

Reuniunea închinată Zilei Armatei României şi 
Centenarului Marii Uniri a fost deosebit de apreciată 
de toţi cei prezenţi. 

În finalul reuniunii a avut loc o activitate de 
socializare, pregătită cu deosebită minuţiozitate de 
domnul general-maior (r) dr. Constantin Mihălcioiu 
şi colectivul pe care îl coordonează.                            
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DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI SUBFILIALELOR A.N.C.M.R.R.

ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI, 
ONOR OSTĂŞESC ÎN PASUL VÂLCAN!

Colonel (r) CONSTANTIN SEMEN

Am trăit  convingerea că nu mi-ar ajunge o pagină 
de ziar, dacă aceasta mi-ar fi acordată, spre a descrie 
în cuvinte simple, dar pline de emoţie patriotică şi de 
încărcătură sufletească, ceremonialul militar şi religios 
,,De la Război la Marea Unire”,  în fapt un complex 
de manifestări organizate sub semnul Centenarului 
Marii Uniri, în Pasul Vâlcan, locul în care, la 26 august 
1916, armata română reuşea, după lupte grele, prin 
eroism şi jertfe, să cucerească (deşi pentru scurt timp), 
prima palmă de pământ românesc din Ardeal – Valea 
Jiului. 

Aici, prin grija unor oameni de suflet, pentru care 
patriotismul este mai mult decât o stare de spirit, a 
fost ridicat Memorialul Eroilor Marelui Război al 
Reîntregirii.   An după an, acesta a fost completat cu 
busturile eroilor care s-au jertfit în lupta cu duşmanul, 
pentru a împlini visul realizării unirii tuturor românilor 
prin făurirea României Mari, la 1 Decembrie 1918. 

La aceste manifestări a fost prezentă doamna 
Natalia-Elena Intotero – ministrul  pentru Românii 
de Pretutindeni, precum şi generali şi militari ai 
armatei române - cadre active, în rezervă şi în retragere, 
reprezentanţi ai administraţiilor  judeţene şi locale din 
Hunedoara, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi, delegaţii 
militare şi civile din aceste judeţe  şi din alte locuri 
din ţară, chiar şi o delegaţie moldoveană, condusă de 
viceprimarul oraşului Ialoveni, dl Radu Chilaru, dar şi 

un reprezentant militar de rang înalt al vânătorilor de 
munte italieni. 

La ceremonialele militare de pe platoul Pasului 
Vâlcan, situat la 1621 metri altitudine, au participat, 
de asemenea, primarii municipiilor şi oraşelor din 
Valea Jiului şi din celelalte localităţi învecinate, ca şi 
delegaţi ai Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 
în Rezervă şi în Retragere  ,,Alexandru Ioan Cuza” şi 
ai Asociaţiei Cultul Eroilor ,,Regina Maria”, atât de 
la nivel central cât şi de la nivel local, din Hunedoara 
şi judeţele invitate. Spaţiul nu permite enumerarea 
tuturor participanţilor şi pentru a nu omite pe cineva 
ne vom mărgini să precizăm că din delegaţia gorjeană 
au făcut parte doi vicepreşedinţi ai Consiliului 
Judeţean:  dl. prof. Gheorghe Nichifor, - care a şi rostit 
un emoţionant mesaj de salut din partea locuitorilor 
judeţului, adresat celor prezenţi la  aceste manifestări şi 
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dl Ninel Muja, aceştia fiind însoţiţi 
de alţi oficiali gorjeni, între care am 
remarcat pe dl. colonel Gheorghe 
Andronescu, comandantul  garni-
zoanei Târgu-Jiu, dl. general de 
bri gadă (r) Ion Bărbulescu, pre-
şedintele Filialei Judeţene Gorj 
,,General Ioan Culcer” a Asociaţiei 
Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere  ,,Alexandru 
Ioan Cuza” şi dl. colonel (r) Walter 
Loga, preşedintele Filialei Gorj 
a Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor ,,Regina Maria”, ultimii doi 
militari fiind însoţiţi de conducerile 
executive ale celor două filiale. La 
manifestări au fost prezenţi de 
asemenea, numeroşi militari şi civili gorjeni, unii dintre 
ei veniţi chiar de peste munte, prin Schela şi Poiana lui 
Mihai, pe fostul drum străbătut de armata română în 
prima conflagraţie  mondială, drum presărat cu jertfe şi 
sângele bravilor luptători, Eroi ai Neamului.

Ceremonialul militar a debutat cu semnalul de 
trompetă ,,Atenţiune”, a continuat cu marşul de 
întâmpinare a autorităţilor şi invitaţilor, după care, 
pe melodia ,,Treceţi batalioane române Carpaţii !” au 
fost prezentate cele 12 drapele reprezentând tot atâtea 
unităţi militare  participante la luptele desfăşurate pe 
aceste meleaguri în Primul Război Mondial.  A fost 
apoi introdus în dispozitiv Drapelul original al Marii 
Uniri, adus de la Alba Iulia şi prezentat asistenţei de o 
gardă de onoare formată din patru ofiţeri. 

După intonarea Imnului de Stat al României 
şi înălţarea pe catarg a drapelelor, a urmat un nou 
moment emoţionant – dezvelirea şi sfinţirea altor patru 
busturi ale unor bravi oameni ale căror vieţi sunt strâns 
legate de istoria acestor locuri şi de bătăliile care au 
precedat Marea Unire – al Reginei Maria a României, 
supranumită ,,Regina Marii Uniri”, al generalului Ion 
Dragalina, care a fost rănit grav în luptele din Valea 
Jiului din octombrie 1916, al Ecaterinei Teodoroiu, 
sublocotenent post-mortem, supranumită,,Eroina de 
la Jiu” şi ,,Jeanne  d’ Arc a României”, de către unii 
istorici militari francezi, pentru eroismul său deosebit  
şi al locotenentului Emil Popovici, erou local, căzut la 
datorie în acele crâncene lupte.                                                                    

După slujba religioasă şi parastasul de pomenire 
în memoria tuturor Eroilor Neamului, susţinute de 
un sobor de preoţi în a cărei componenţă s-a aflat şi 
preotul militar gorjan Constantin Măgdoiu, au urmat 
alocuţiunile oaspeţilor şi invitaţilor de rang înalt. 

Ceremoniile au continuat cu depunerea coroanelor 
de flori de către oficialii militari şi civili, după care 

s-a trecut la înmânarea unor hrisoave centenare de 
,,Cavaleri ai Unirii”, unul dintre acestea fiindu-i 
înmânat,  pe bună dreptate, în aplauzele întregii 
asistenţe, inimosului organizator, om de înalt patriotism 
şi cu respect faţă de istoria tuturor  românilor, dom-
nului Emil Părău, cel căruia i se datorează multe 
din momentele emoţionante derulate pe platoul 
Memorialului din Pasul Vâlcan. 

,,Omagiul”  adus Eroilor Neamului, prin glasul 
tremurând de emoţie, dar vibrând de hotărâre, al elevei 
caporal Andreea Harabagiu, de la Colegiul Naţional 
Militar din Alba Iulia, ne-a întărit credinţa că jertfa 
înaintaşilor nu a fost în zadar, iar memoria lor, în 
conştiinţa generaţiilor viitoare, va rămâne de neşters. 

După momentul de reculegere în memoria celor 
jertfiţi pe altarul luptelor pentru Unire, pe acordurile 
de trompetă vestind ,,Stingerea”, cei prezenţi au 
putut urmări reconstituirea unor scene din luptele 
desfăşurate chiar pe aceste locuri, în conflagraţia 
mondială premergătoare actului de la 1 Decembrie 
1918, în bătălia din Pasul Vâlcan, în urmă cu peste o 
sută de ani, dintre trupele germane şi armata română. 
Reconstituirea a fost posibilă prin participarea a 30 de 
militari, cu ţinuta adecvată din Primul Război Mondial, 
membri ai Asociaţiei ,,Tradiţia Militară” Bucureşti, 
dar şi a altor asociaţii păstrătoare şi promotoare a unor 
asemenea evenimente evocatoare.  

Nu putem încheia fără a transmite întreaga 
noastră gratitudine şi mulţumire gazdelor, în frunte 
cu neobositul primar al Vulcanului dl. Gheorghe Ilie, 
el însuşi fost militar de carieră, un adevărat ,,Vulcan 
organizatoric”, fără de care nu ar fi fost posibilă 
desfăşurarea celei de-a treia ediţii a acestor manifestări 
de înaltă simţire patriotică, derulate sub genericul  ,,De 
la Război la Marea Unire”.   
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COMEMORAREA ÎN AN CENTENAR A EROILOR  
CĂZUŢI ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA  

BASARABIEI, ÎN CEL DE-AL DOILEA  
RĂZBOI MONDIAL (21.06 - 26.07. 1941)

General de brigadă (r) CONSTANTIN ANTOHE
Preşedintele Flialei Judeţene Galaţi a A.N.C.M.R.R.

Potrivit ,,Programului de activităţi dedicate sărbă-
toririi Centenarului Marii Uniri”, Filiala Galaţi a 
A.N.C.M.R.R. a organizat, în cea de-a treia decadă a 
lunii mai 2018, o activitate  tematică ,,Comemorarea 
în an centenar a eroilor căzuţi în luptele pentru 
eliberarea Basarabiei în cel de-Al Doilea Război 
Mondial (21.06 -26.07 1941)”,  pentru comemorarea 
eroilor români înmormântaţi în cimitirile de la Ţiganca, 
Cania şi Chişinău, din Republica Moldova, care şi-au 
jertfit viaţa la începutul celui de-Al Doilea Război 
Mondial, pentru readucerea Moldovei dintre Nistru şi 
Prut la patria mamă. Activitatea a fost organizată de un 
colectiv condus de vicepreşedintele filialei, dl cdor (r) 
Asofronie Constantin. 

La această activitate a participat şi un grup de 
membri ai Filialei Cultul Eroilor Galaţi în frunte 
cu preşedintele acesteia, dl. col. ing (r) Paraschivan 
Valerian.

Deplasarea s-a efectuat pe itinerarul: Galaţi, 
Oancea, Cahul, Stoieneşti, Ţiganca, Cania, Hînceşti, 
Chişinău. Pe timpul deplasării, domnii col. (r) ing. 
Paraschivan Valerian şi col. (r) Dudu Ion (membru 
al Comitetului Filialei Judeţene Galaţi) au prezentat  
în sinteză acţiunile desfăşurate de armata română  
pentru eliberarea Basarabiei,  ocupată  în urma pactului  
Ribbentrop-Molotov din august 1939. 

Primul moment al comemorării s-a desfăşurat la 
cimitirul Eroilor Neamului de la Ţiganca unde ne-a 
întâmpinat reprezentanţii Mânăstirii Eroilor Neamului 
condusă  de stareţul - preot Daniel Andrian. Pe aceste 
meleaguri (Ţiganca, Cania, Epureni), la puţin timp 
după celebra  comandă  a mareşalului Ion Antonescu  
,,Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul”, la Ţiganca s-a 
desfăşurat o bătălie crâncenă, din cauza rezistenţei 
înverşunate a trupelor sovietice (facilitată  şi de timpul 
ploios şi fortificaţiile puternice amenajate din timp 
de pace). Confruntarea a durat 16 ore neîntrerupt   şi 
s-a soldat cu mari pierderi de ambele părţi;  partea 
română a înregistrat morţi 12326, răniţi 4271 şi 6186 
dispăruţi. În acest cimitir amenajat de O.N.C.E/

România îşi dorm somnul de veci 1020 eroi români. 
Comemorarea s-a făcut printr-o slujbă de pomenire 
a eroilor şi depunerea de buchete şi jerbe de flori la 
căpătâiele mai multor morminte.

În continuarea deplasării ne-am oprit la cimitirul   
din localitatea Cania, unde acţiunea comemorativă 
a fost organizată cu sprijinul preotului paroh Vasile 
Burduja, primarului localităţii, directoarei Şcolii 
gimnaziale şi Cercului Cultul Eroilor, condus de 
fosta primăriţă, acum profesoară, cu un grup de elevi 
şi cetăţeni, membri ai acestui cerc. Preotul Burduja a 
oficiat o emoţionantă slujbă de pomenire, după care au 
luat cuvăntul primarul localităţii şi directoarea Şcolii 
gimnaziale,  care şi-au exprimat bucuria întâlnirii cu 
fraţii de sânge şi neam  de peste Prut, la un moment de 
comemorare a eroilor neamului şi crezul că poate nu 
peste mult timp nu vom mai fi despărţiţi. În final am 
depus o coroană de flori la troiţa din cimitir, în timp ce 
întreaga asistenţă a cântat Imnul Eroilor. Au fost apoi   
înmânate  copiilor prezenţi la comemorare pachete  de 
cărţi în limba română, solicitare adresată anterior  de 
preotul Burduja Filialei Galaţi a ANCE, (la acţiunea 
de strângere a cărţilor au participat şi membri ai Filialei 
Galaţi a A.N.C.M.R.R.).    

La Chişinău ne-au aşteptat reprezentanţi ai  
Comitetului de Salvare a Complexului Memorial 
„Cimitirul Eroilor” din Municipiul Chişinău, bd. 
Decebal, 17- preşedinte Vasile Zaiaţ. De asemenea, 
au fost prezenţi membri din Asociaţia Republicană 
a Participanţilor la Războaie şi alte 2 asociaţii- 
Veaceslav Verlan, Victor Răzmeriţă, un reprezentant 
al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei - Ştefan Sofronovici, Diana Ciugureanu -  
preşedinta Uniunii Scriitorilor Europeni de Limbă 
Română. Vasile Zaiaţ ne-a relatat o situaţie deloc 
îmbucurătoare şi anume faptul că terenul cimitirului a 
fost vândut de primărie  şi nu poate fi amenajat ca atare, 
deşi aici sunt  inmormântaţi atât eroi români care au 
luptat pentru eliberarea Chişinăului, cât şi din alte şase 
state europene, precum şi măsurile întreprinse pentru 
reintrarea în posesie legală a complexului  memorial. 
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Ne amintim că după  luptele de la Ţiganca, la 14 iulie 
1941 o nouă ofensivă a Armatei Române a spulberat 
rezistenţa sovietică din masivul Cerneşti înalt de 500 m. 
Comandantul C.54 A a introdus  în luptă D1 Blindată 
romănă, comandată de generalul Ioan Sion, care la  
16 iulie intră în Chişinău şi lichidează rezistenţele  
opuse de sovietici. Slt. Ştefan Marinescu înalţă trico-
lorul românesc pe turla bisericii ,,Sfânta Treime”  
şi astfel după ce cu două săptămâni în urmă fuseseră 
eliberate Nordul Bucovinei (5 iulie, Cernăuţi) şi ţinutul 
Herţa (8 iulie, Hotin), cu eliberarea Chişinăului, s-a 
realizat refacerea integrităţii teritoriale a ţării grav 
afectată în vara  şi toamna anului 1941. Despre aceste 
aspecte, precum şi dorinţa de întărire a colaborării 
cu filialele noastre s-au referit gazdele noastre în 
alocuţiunile prezentate. Noi am promis gazdelor 
informarea Uniunii Europene, prin europarlamentarii 
români, asupra abuzurilor privind vânzarea şi 
distrugerea Cimitirului în care sunt îngropaţi şi militari 
eroi  din mai multe state europene. Comemorarea s-a  
încheiat cu depunerea unei coroane de flori la troiţa 
din cimitir şi  oferirea de pachete de cărţi în limba 
română gazdelor.

Istoria a fost cruntă  cu Moldova noastră de peste 
Prut în ultimile două secole, din cauza poziţiei sale 
geostrategice de „tampon sanitar” între puterile vremii, 
fiind invadată de 12 ori . Am planificat aceste momente 
comemorative acum în anul sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri de la 1918 cu speranţa realizării din nou,  

într-un viitor apropiat, a României Mari. Marele 
savant N. Iorga spunea: ,,În viaţă, în  simţire, în gând, 
în cuvânt, când te uiţi bine rămâne mai ales ce ai dăruit 
altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai servit pentru societate”.  

Cei 5011 militari români căzuţi în războiul  
din 1941  au dat jertfa supremă - viaţa lor- pentru 
,,dezrobirea din jugul roşu al bolşevicilor pe fraţii noştri 
cotropiţi şi readucerea în trupul ţării glia srăbună 
a Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei”, aşa 
cum le-a cerut conducătorul Armatei şi al statului - 
mareşalul Ion Antonescu.  

Acţiunea noastră a urmărit aducerea unui profund 
omagiu eroilor care au luptat  în  vara anului 1941 
şi au murit pentru refacerea integrităţii teritoriale a 
României. Acest fapt nu trebuie uitat niciodată şi ne 
face să reflectăm adânc la adevărul exprimat tot de  
N. Iorga; ,,Neamul rămâne etern prin cultul eroilor”.

Activitatea  a mai cuprins vizite la Statuia lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, Aleea Scriitorilor, Muzeul de Artă, 
Arcul de Triumf, Mitropolie, zona comercială centrală 
a oraşului Chişinău.

Se cuvine să mulţumim în mod deosebit cola-
boratorilor din R. Moldova şi colegilor,  îndeosebi 
vicepreşedintelui filialei, cdor Asofronie pentru impli-
care personală în  reuşita acestei emoţionante şi mult 
aşteptate acţiuni, pe care am  dedicate-o celei mai 
măreţe realizări a românilor  de acum 100 de ani - 
România Mare.
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PREŢUIM  EXCELENŢA
Colonel (r) SANDA VIRGIL

Filiala Judeţeană Hunedoara ,,Sarmizegetusa” 
a A.N.C.M.R.R. a hotărât încă din anul 2010 să 
stimuleze, prin acordarea unor premii anuale, pe cei 
mai buni elevi din Colegiul Naţional Militar ,,Mihai 
Viteazul” din Alba Iulia. 

În acest an centenar o delegaţie a filialei noastre, 
compusă din: col. (r) Lukacs Ioan, col. (r) Leviţchi 
Ioan, plt.adj. (r) Duşa Sorel, col. (r) Sanda Virgil şi 
cpt.(r) Ile Gheorghe-primarul Municipiului Vulcan, 
condusă de preşedintele filialei col. (r) Moldovan 
Dănilă, a acordat, pentru al nouălea an consecutiv, cu 
prilejul încheierii anului şcolar. 

Au fost menţinute şi în acest an criteriile de 
premiere stabilite încă din 2010. Au fost premiaţi elevii 
cu media cea mai mare din fiecare an de învăţământ şi 
a fost acordat un premiu elevului din Valea Jiului cu cea 
mai mare medie. 

Premiul din acest an a fost deosebit. Fiecare elev 
premiat, în afara premiului în bani şi cărţi a primit şi  
Hrisovul Centenar, un document cu valoare de simbol 
al unităţii noastre naţionale. 

Adresându-se celor prezenţi la festivitatea de 
premiere, preşedintele Filialei Judeţene Hunedoara 
,,Sarmizegetusa” a A.N.C.M.R.R., domnul colonel (r) 
Moldovan Dănilă a subliniat: 

,,Aici la Alba Iulia, Municipiu cu nume de legendă, a 
semănat Mihai Viteazul bobul UNIRII. Horia şi Cloşca 
l-au udat cu sângele lor, iar moşii noştri l-au cules în 
spicele cele multe, ale simţirii de ROMÂNI, clădind stogul 
ROMÂNIEI DODOLOAŢE.

Suntem în Alba Iulia, de unde a început Anul Zero 
al Statului Naţional Unitar, numit neasemuit de frumos, 
ROMÂNIA. 

Aici s-a pecetluit odată pentru totdeauna destinul 
unităţii noastre şi s-a auzit cea de-a doua Mare 
spovedanie a românilor, prima fiind la Blaj, pe Câmpul 

Libertăţii. Aici, la Alba Iulia nu este cută de pământ care 
să nu vorbească despre un popor orfan, fără cuvânt de 
ascultare, dar care a avut tăria ca, în urmă cu 100 de ani, 
adunându-se la mai mult de o sută de mii, să semneze, în 
neştiinţă de carte cu talpa picioarelor - pe ogorul pregătit 
de Întâiul Domn al Tuturor Românilor - ACTUL 
UNIRII. 

 Iată pe scurt tezaurul istoric al Albei, capitala 
românismului, pe care bunul Dumnezeu, cu puterea 
harului său şi voinţa neamului meu, a transformat-o în 
Altar al Românismului.  

Şi minunea minunilor! La o sută de ani de la anul 
zero al României Dodoloaţe, pe acest altar de istorie se 
află de mai multă vreme unul dintre cele mai strălucitoare 
temple ale învăţământului din Ardeal, Colegiul Naţional 
Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia.    

 Privindu-vă, dragi elevi ai acestei şcoli cu nume 
de legendă, la această solemnă serbare şcolară, emoţiile 
mă cuprind şi lacrimile de bucurie încep a se prelinge. 
Sunteţi frumoşi, sunteţi silitori şi ascultători şi împreună 
cu comanda militară şi corpul profesoral aţi reuşit, 
prin rezultatele meritorii, să situaţi această instituţie 
de învăţământ în răndul celor mai apreciate şcoli din 
România.

Meritaţi felicitările noastre, ale camarazilor din amur-
guri militare hunedorene! Centenarul Marii Uniri vă 
găseşte în şcoala din inima istoriei Neamului, îmbrăcaţi în 
aura mantiei Viteazului, îmbrăţişaţi din ceruri de cei peste 
100.000 de români înfăptuitori ai Marelui vis – Unirea 
şi ocupanţi ai tranşeei din linia întâi a învăţământului 
liceal românesc.

Suntem mândri de voi, nepoţii mei! Camarazii 
mei de arme şi de vărstă din Judeţul Hunedoara iau 
poziţia drepţi şi prin noi cei de faţă prezentăm acum la  
Centenar – Onorul Ostăşesc şi urări de  sănătate şi de noi 
izbânzi în devenirea voastră’’. 

Nr.
crt. Gradul Numele şi prenumele Clasa Media Premiul

(lei)
Premiul a fost 

înmânat de
1 Elev frt. Vlad DEGEU a IX-a B 9,82   500 Col. (r) Lukacs Ioan
2 Elev cap. Bianca Elena IORGA a X-a B  9,84   500 Plt.adj.(r) Duşa Sorel
3 Elev plt.adj. Alexandru Nicolae BODEA a XI-a C  9,84   500 Col. (r) Sanda Virgil
4 Absolvent  Teodora GRECU a XII-a B  9,70   500 Cpt. (r) ing. Ile Gh. 
5 Elev cap.  Denisa Bianca ANGHEL V. Jiului  9,62   500 Col.(r) Leviţchi Ioan

Tabel cu elevii premiați
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MARȘUL CENTENARULUI  
şi în județul Galați între 15-17 august 2018!

Colonel (r). VALERICĂ  ACIOBĂNIŢEI 
Vicepreşedinte al Filialei Judeţene Galaţi a A.N.C.M.R.R.

În Anul Centenarului Marii Uniri, un grup de tineri 
patrioți și unioniști au cinstit luptele de acum o sută de 
ani pentru apărarea și reîntregirea țării, pentru unitatea 
națională, participând la Marșul Centenar. Această 
acțiune a început la Alba Iulia pe 1 iulie și s-a încheiat 
la Chișinău pe 1 septembrie.  Ea a fost  coordonată de 
Platforma Unionistă Acțiunea 2012 în colaborare cu 
alte asociații din cadrul Alianței pentru Centenar. 

În data de 15 august 2018, în Sfânta zi de Sărbătoare 
a Adormirii Maicii Domnului, participanții la marș 
au ajuns pe seară la Tecuci, fost oraș bază a Marelui 
Cartier General al armatei române în Primul Război 
Mondial, de unde au condus luptele de salvare a 
României mareșalii Prezan, Averescu și generalul erou 
de la Oituz și Mărășești, gălățeanul Eremia Grigorescu. 
Participanţii au venit dinspre Mărășești, ajungând la 
podul de peste Siret de la Cosmești în jurul orelor 12, au 
fost găzduiţi câteva ore de primăria, şcoala şi parohia din 
prima localitate gălăţeană, apoi s-au  deplasat şi au ajuns 
la intrarea în Municipiul Tecuci în jurul orelor 18.00. 

Ei au fost întâmpinați de cetățeni ai oraşului şi de 
peste 30 de colegi de-ai noștri, membri ai Asociației 
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 
Retragere, ai A.N. Cultul Eroilor  ,,Regina Maria”- 
filialele Galați, conduse de gl.bg.(r) Constantin 
Antohe şi col.(r) Valerian Paraschivan, precum şi de 
elevi membri ai Cercurilor Cultul Eroilor şi cercetaşi. 

În lipsa oficialităţilor oraşului (caz rar întâlnit 
pe traseu), flacăra Marşului Centenar a fost 
predată şi dusă până la catedrală de reprezentantul 

judeţului în Alianţa pentru Centenar, Constantin  
Asofronie, vicepreşedinte la filialele A.N.C.M.R.R. 
şi A.N.C.E.R.M., care a coordonat deplasarea până 
în centrul oraşului, cu depuneri de coroane de flori de 
către asociaţii şi participanţi la Statuia Cercetaşului 
şi la cea a domnitorului primei uniri, Alexandru Ioan 
Cuza. La ultima s-au rostit alocuţiuni şi  s-a prezentat 
scopul şi organizarea marşului, participarea voluntară, 
programul, s-au făcut fotografii şi filmări. 

Convinse de valoarea emoțională și patriotică 
a iniţiativei şi efortului acestor tineri unioniști, 
cadrele militare în rezervă şi în retragere, veteranii şi 
cercetaşii au adus apă, mâncare şi unii au donat bani 
pentru sprijinul participanţilor. După o zi de repaus, 
în dimineaţa zilei de 17 august, grupul a plecat într-o 
nouă etapă şi a ajuns  seara la Bârlad. Ca şi înainte 
de ajungerea în Tecuci, participanţilor li  s-au alăturat 
până în localitatea Munteni cdor (r) Asofronie 
împreună cu 10 tineri cercetaşi tecuceni, dornici să fie 
prezenţi măcar pe o parte a traseului acestei acţiuni 
unice dedicate Centenarului. 

Ei şi alte cadre militare în rezervă şi în retragere au 
participat şi la manifestările omagiale de anul trecut 
și din acest an de la Mărășești și din județul nostru, la 
plantarea de stejari în Parcul Memoriei Naționale de la 
Mărășești, urmând să participe şi la alte activităţi până 
la Ziua Naţională a României - 1 Decembrie 1918, 
la aniversarea Centenarului Marii Uniri, omagiind 
astfel jertfele şi lupta înaintaşilor pentru apărarea şi 
eliberarea ţării în Primul Război Mondial şi realizarea 
Marii Uniri de la Alba Iulia. 
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Filiala A.N.C.M.R.R. Sector 5 Bucureşti a inclus 
în grupul de activităţi care privesc Sărbătorirea 
Centenarului Marii Uniri, tema „Locuri şi fapte care 
au influenţat Istoria României”. În acest sens, printre 
altele, a fost pregătită şi desfăşurată o călătorie de 
documentare şi recreere, la organizarea căreia şi-au dat 
concursul:  colonel (r) Neculai Oancă, comandor (r) 
Eugen-Mihail Casapu, colonel (r) Dumitru Plăviţu, 
locotenent-colonel (r) Gheorghe Lungu, colonel (r) 
Virgil Bania, plutonier adjutant (r) Dumitru Vasiliu şi 
maistru militar principal Neculai Prisecaru.

În prima zi, itinerarul călătoriei a inclus ca repere 
următoarele localităţi: Bucureşti,  Călimăneşti-Căciulata, 
Sibiu, Hunedoara, Alba Iulia. 

Primul obiectiv vizitat a fost Mănăstirea Cozia, cu 
hramul „Sfânta Treime”, ctitorie a domnitorului Mircea 
cel Bătrân, cunoscută la început sub numele  „Mănăstirea 
Nucet”, numele  „Cozia” fiind dat mai târziu, după 
muntele din vecinătate. Mănăstirea, ridicată între anii 
1387-1391  a constituit de-a lungul timpului un puternic 
focar de cultură românească. Aici a funcţionat, încă 
din anul 1415, o şcoală mănăstirească şi a fost alcătuit 
(la 1696) Lexiconul slavo-român necesar şcolii, iar 
Logofătul Filos, logofăt al marelui voievod Mircea 
cel Bătrân, a compus versuri şi imnuri religioase, fiind 
considerat primul poet român. În pronaosul bisericii 
mănăstirii se află  mormintele marelui voievod Mircea şi 
al monahei Teofana, mama lui Mihai Viteazul, călugărită 
după moartea fiului ei.

Am continuat apoi drumul spre Sibiu pe DN 7, care 
şerpuieşte strâns pe lângă râul Olt prin Defileul Turnu-
Roşu, cu o lungime de 64 km, între Brezoi şi Turnu-Roşu, 
ieşind din strânsoarea munţilor la Tălmaciu. Acest defileu a 
fost teatrul luptelor desfăşurate în Primul Război Mondial, 
în anul 1916, mai întâi în cadrul ofensivei Armatei 1 române 
(15-20 august/28 august - 2 septembrie), parte a operaţiei 
strategice pentru eliberarea Transilvaniei, iar mai târziu în 
cadrul Bătăliei de la Sibiu (13/26-16/29 septembrie), parte 
a operaţiei strategice de apărare a trecătorilor Carpaţilor, 
unde „Detaşamentul Lotru”, comandat de generalul D. 
Praporgescu, s-a acoperit de glorie la Boiţa şi Câineni. 

Când, sub presiunea ofensivei inamicului marile 
unităţi şi unităţile C. 1 A/Armata 2 română au fost 
nevoite să se retragă, Grupul 1 Escadrile a fost obligat 
să se disloce, în după amiaza zilei de 15/28 septembrie 
1916, de pe terenul de aviaţie Tălmaciu în adâncimea 

ÎN  ANUL  CENTENAR  
CĂLĂTORI  ÎN  TREI  ŢĂRI

Comandor (r) EUGEN-MIHAIL CASAPU
Filiala A.N.C.M.R.R. Sector 5 Bucureşti

teritoriului propriu, pe terenul de zbor Râureni. Dislocarea 
s-a executat pe roţi, grupul constituind o coloană de 
autovehicule ale escadrilelor şi parcului tehnic, care în 
deplasare spre defileul Câineni a trebuit să respingă mai 
multe atacuri ale inamicului în zonele localităţilor Turnu 
Roşu, Boiţa şi Lunci, în faţa tunelului de calea ferată.

La Sibiu, oraşul în care s-au pregătit în şcolile militare 
de aici multe cadre militare din grupul de excursionişti, 
după o plimbare în centrul vechi am vizitat  „Târgul 
olarilor”, din Piaţa Mare, şi „Târgul gastronomic”, din 
Piaţa Mică. Standurile expoziţionale ale olarilor din cele 
mai cunoscute zone de olărit din ţară erau într-o armonie 
deosebită cu vechile case (Albastră, Hecht, Haler, 
Lutsch), palatul Bruckenthal, Turnu Sfatului şi Biserica 
Ursulinelor, atracţii turistice importante din „inima” 
oraşului. În acelaşi timp, standurile gastronomice din 
Piaţa Mică şi terasele de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, 
acum o frumoasă arteră pietonală, „au fost luate cu asalt”  
pentru un delicios prânz….…

...Cu forţe reîmprospătate am pornit din nou la drum, 
deplasându-ne pe tronsonul Sibiu-Deva al autostrăzii 
A.1, până la Sântuhalm, şi apoi pe DJ 687, până la 
Hunedoara, unde am vizitat Castelul Corvinilor, cea 
mai mare construcţie medievală cu dublă funcţionalitate, 
civilă şi militară, încă „în picioare”, din România. Iniţial 
o fortificaţie din piatră din secolul al XIV-lea, aceasta 
a fost transformată de Ioan de Hunedoara, după 1440, 
în urma unor însemnate transformări, într-un castel, 
care a servit atât ca punct strategic, cât şi ca reşedinţă 
feudală. Ulterior, odată cu trecerea anilor, diverşi „stăpâni” 
ai castelului i-au modificat înfăţişarea. Unul dintre cele 
mai importante monumente de arhitectură gotică din 
ţara noastră, prevăzut cu turnuri circulare, mai puţin cel 
pictat, bastioane şi un donjon, castelul a fost restaurat şi 
transformat într-un interesant  muzeu.

După vizitarea Castelului Corvinilor ne-am întors 
spre Sebeş, de unde ne-am îndreptat spre Lancrămul lui 
Lucian Blaga, cu destinaţia finală a zilei – Municipiul 
Alba Iulia (Apoulon, pe vremea dacilor, Apulum, în 
epoca romană, Bălgrad, în sec. IX-XIV), unde am ajuns 
la lăsarea întunericului.

Alba Iulia reprezintă Oraşul Unirii. La 1 noiembrie 
1599, Mihai Viteazul intra victorios în Cetatea 
Bălgradului, împlinind visul de unire al românilor din 
cele trei provincii româneşti: Moldova, Ardealul şi Ţara 
Românească. Din păcate, această unire a fost de scurtă 
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durată, Mihai Viteazul fiind învins la Mirăslău şi ucis 
puţin timp mai târziu. La mai bine de 300 de ani de la 
Unirea înfăptuită de Mihai Viteazul, visul românilor de 
a trăi uniţi s-a împlinit prin Marea Adunare Naţională 
din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, când s-a decis 
unirea Transilvaniei cu România. Astfel, au fost puse 
bazele Statului Unitar Modern Român, momentul fiind 
sărbătorit în fiecare an pe 1 decembrie, aceasta devenind 
Ziua Naţională a României.

A doua zi a călătoriei a început cu vizitarea Cetăţii 
Alba Iulia, ridicată de Imperiul Habsburgic în perioada 
1715-1738, după planurile inginerului Giovani Morandi 
Visconti, sub conducerea generalului Eugeniu de Savoia, 
fortificaţiile fiind construite după tipul celor realizate de 
Vauban la frontierele Franţei. Întâmpinaţi  de domnul 
general de brigadă (r) Ioan Belci, preşedintele Filialei 
Judeţene Alba a A.N.C.M.R.R., care ne-a fost gazdă 
primitoare şi un ghid  bine documentat, am vizitat 
principalele atracţii ale cetăţii: Catedrala Reîntregirii 
Neamului (Încoronării); Poarta a IV-a cetăţii Alba Carolina; 
Catedrala Romano-catolică „Sf. Mihail”; Palatul Princiar 
şi Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul; Castrul Roman al 
legiunii a XIII-a Gemina, inclusiv Poarta de sud a Castrului 
Roman; Clădirile Manutanţei; Poarta Sfântul Gheorghe; 
Poarta a III-a şi Obeliscul „Horea, Cloşca şi Crişan”; Poarta 
a II-a şi Poarta I etc. La momentul vizitei noastre, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia şi Sala Unirii, obiective 
importante ale cetăţii, erau în plin proces de reamenajare 
cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

În continuare, călătoria noastră s-a desfăşurat pe 
la  Centrala electrică de la Ciunget. pe Valea Sebeşului 
(pe Transalpina) şi pe Valea Lotrului. Transalpina 
(DN67C) construită în perioada 2009-2012 pe 
drumul dintre Novaci (jud. Gorj) şi Sebeş (jud. Alba), 
denumit în antichitate „culoarul strategic IV” şi folosit 
de legiunile romane pentru a cuceri „inima” Daciei. În 
cele două războaie mondiale drumul a fost refăcut pe 
anumite tronsoane de trupele germane pentru a-l folosi 
operaţional. Transalpina, al cărui traseu trece peste  
masivii montani ai Munţilor Parâng, se suprapune pe o 
bună parte din traseu cu „Drumul Regelui”, construit în 
perioada interbelică  şi inaugurat în anul 1938 de Carol al 
II-lea pe traseul folosit din timpuri străvechi de păstorii 
din Mărginimea Sibiului, care îşi treceau turmele de oi 
în Oltenia. Drumul regelui începea din oraşul Sălişte, 
trecea prin Galeş, Tilişca, Rod, Poiana Sibiului, Jina, de 
unde cobora în Valea Sebeşului, în satul Dobra intrând pe 
DN67C, de unde se continuă spre Novaci.

Pe Transalpina ne-am deplasat până la Obârşia 
Lotrului, sector cu o lungime de 71  km, care trece prin 
Petreşti (localitate cunoscută pentru vestigiile neolitice şi 
unde se află o acumulare de apă a sistemului hidroenergetic 
de pe valea Sebeşului), Săsciori (localitate din care se 
desprinde spre est drumul spre Reşedinţa nobiliară de la 
Câlnic – sec. XIII), Laz (aşezare pitorească cu gospodării 

risipite pe marginea şoselei), Căpâlna (localitate pe 
teritoriul căruia unde se află barajul Obreja) şi Şugag (cea 
mai mare comună de pe întregul traseu al Transalpinei, 
cu gospodării aspectuoase şi o infrastructură modernă). 
În continuare, drumul trece pe lângă monumentul naturii 
„Masa Jidovului” („un picior de stâncă, înalt de sute de 
metri, purtând în vârf o lespede enormă, orizontală… 
semănând cu o masă gigantică”), Barajul Tău (construit 
din anrocamente), Popasul Regelui şi intrarea în Centrala 
Hidroelectrică Gâlceag, după care trece peste Barajul Oaşa 
(din anrocamente, acoperit cu placă de beton), apoi trece 
prin Pasul Tărtărău (cumpănă de ape pentru două mari 
bazine hidrografice: la sud cel al Lotrului, la nord al Văii 
Frumoasei - Sebeş).

De la Obârşia Lotrului ne-am deplasat pe DN7A, pe 
Valea Lotrului, trecând pe lângă pârtia de schi Vidra, cu 
transport pe cablu, pe lângă lacul Vidra, barajul Voineasa şi 
staţiunea de odihnă Voineasa şi prin localitatea Voineasa, 
până la Gura Latoriţei, de unde ne-am continuat drumul 
până la Centrala Electrică Ciunget, unde se efectuează 
amenajarea hidroenergetică a râului Lotru. Amplasată 
subteran, la 140 m sub talvegul râului Latoriţa, Centrala 
Electrică Ciunget, cu o putere instalată de 510 MW, cea 
mai mare putere instalată pe râurile interioare ale ţării,  
este echipată cu trei hidroagregate de 170 MW fiecare, 
ale căror caracteristici îi conferă centralei următoarele 
funcţiuni: centrală de vârf, centrală de intervenţie şi de 
participare la reglajul puterii şi al frecvenţei în Sistemul 
Energetic Naţional. Accesul la centrala electrică subterană 
se face printr-un tunel cu o lungime de 1,2 km, drum 
pe care l-am parcurs cu un microbuz pus la dispoziţie 
de conducerea centralei. În sala hidroagregatelor, gazdele 
ne-au făcut o scurtă prezentare a întregului sistem 
hidroenergetic al râului Lotru şi a centralei electrice 
Ciunget şi ne-a prezentat un film documentar referitor la 
acest sistem hidroenergetic.

După vizitarea centralei şi luarea prânzului  ne-am 
continuat călătoria pe pitoreasca Vale a Lotrului, cu 
lacurile de acumulare de la Mălaia şi Brădişor, lacuri care 
alimentează centralele electrice din localităţile respective. 
La Brezoi am reintrat pe DN7, în sensul spre Municipiul 
Râmnicu Vâlcea, prin care l-am traversat, deplasându-ne 
în continuare pe itinerarul Drăgăşani, Găneasa, Craiova.

A treia a zi a călătoriei de documentare şi recreere a 
avut ca obiectiv vizitarea zonei Defileului Dunării, fapt 
pentru care ne-am deplasat cu autocarul pe itinerarul 
Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Orşova. Oraşul Orşova, 
unde se găseşte şi portul pentru vaporaşele turistice, se 
află pe dealurile care mărginesc Golful Cernei. Aşezarea 
a fost strămutată cu ocazia construirii Barajului Porţile de 
Fier, la fel ca şi cele şapte localităţi de pe malul sârbesc şi 
alte nouă localităţi de pe malul românesc.

Ne-am îmbarcat pe vaporaş în zona numită 
Insula Orşovei. Pornind de la Orşova cu vaporaşul pe 
fluviul Dunărea am vizitat Cazanele Mici cu Statuia 
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lui Decebal, placa „Tabula Traiana” şi Mănăstirea 
Mraconia, bucurându-ne de priveliştea celor două maluri 
ale fluviului. 

Cazanele Mici au o lungime de 3,6 km şi sunt străjuite 
de vârful Ciucarul Mic, cursul de apă în această zonă 
fiind mărginit de pereţi de stâncă, apa având adâncimea 
de până la 100 m. La intrarea vaporaşului în Cazanele 
Mici, pe malul sârbesc am văzut placa Tabula Traiana, 
dedicată împăratului roman Traian în anul 103 d.Hr., 
când s-au încheiat lucrările la drumul roman de pe malul 
drept al Dunării, începute în anii 33-34 d.Hr, drum care 
trebuia să ajute la cucerirea Daciei într-un ritm mai alert.

La scurt timp, după Tabula Traiana, am ajuns la cel 
mai cunoscut şi mai căutat obiectiv turistic din Clisura 
Dunării - Statuia lui Decebal, replică la Tabula Traiana, 
aflată pe malul opus al Dunării, care impresionează prin 
dimensiunile ei (40,45 m înălţime şi 25 m lăţime), fiind 
cea mai înaltă sculptură în stâncă din Europa şi a şasea 
statuie ca înălţime din lume.

Înaintând cu vaporaşul, la doar 500 m de cele două 
obiective, în acelaşi golf, se află Mănăstirea Mraconia, 
atestată documentar în 1453 şi cunoscută şi sub numele 
de Mănăstirea de sub apă. Fundaţiile vechii biserici (în 
formă de trifoi cu patru foi) pot fi văzute în apă doar 
când nivelul Dunării este foarte scăzut. După mănăstire 
malurile abrupte şi stâncoase domină peisajul. Lărgimea 
defileului în această zonă este de 150 m. Aici vaporaşul a 
întors şi am revenit în portul turistic Orşova după 3 ore 
de călătorie pe apă.

După încheierea călătoriei pe fluviul Dunărea, ne-am  
reluat deplasarea cu autocarul către Drobeta-Turnu 
Severin, oprindu-ne la trecerea frontierei de la Porţile de 
Fier. Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de 
Fier I a fost inaugurat la 16 mai 1972. Această construcţie, 
care este simetrică, are două centrale hidroelectrice 
despărţite de barajul deversor, care la nivelul superior 
conţine şi o cale rutieră. Trecerea vapoarelor se face prin 
cele două ecluze construite simetric faţă de axul barajului. 

Datorită sprijinului domnului general de brigadă (r) 
Ioan Pană, preşedintele Filialei judeţene Mehedinţi,  
ne-am continuat călătoria peste barajul de la Porţile de 
Fier I, în Republica Serbia, până la Kladovo. Ne-am întors 
după lăsarea întunericului şi ne-am continuat deplasarea  
până la Craiova, unde am ajuns spre miezul nopţii.

În ultima zi a călătoriei tematice, după o odihnă 
binemeritată, am plecat de dimineaţă din Craiova spre 
Calafat, unde după formalităţile de trecere a frontierei 
cu Republica Bulgaria şi trecerea podului peste Fluviul 
Dunărea dintre Calafat şi Vidin, finalizat în 2013, am 
fost întâmpinaţi de un reprezentant al Filialei Regionale 
Vidin a Asociaţiei Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă, 
domnul locotenent-colonel în rezervă Oghean Petrov, 
care ne-a fost ghid până la ieşirea din oraş. 

Vidinul, cel mai important port la Dunăre din vestul 
Bulgariei, a apărut pe locul unei aşezări celtice cunoscută 

sub numele de Dunonia, unde a fost apoi construit un 
oraş fortificat roman numit Bononia, care a devenit unul 
dintre cele mai importante centre ale provinciei Moesia 
Superior, pe teritoriul Bulgariei de nord-vest şi Serbiei 
de est de astăzi. Când slavii s-au aşezat în această zonă, 
au dat numele oraşului Badin sau Bdin, de unde provine 
numele modern al acestuia. Vidinul a fost denumit 
„triunghiul toleranţei”, triunghi format din cele trei 
centre de rugăciune, foarte diferite, situate relativ aproape 
unul faţă de celălalt - Sinagoga, Moscheea şi Biserica 
Ortodoxă Sf. Nicolae.

Pe timpul vizitei am putut vedea câteva obiective 
turistice. Chiar la locul parcării autocarului se află Biserica 
Ortodoxă Sf. Nicolae, pe partea de vest a străzii Baba 
Vida, şi Moscheea şi Biblioteca Osman Pazvantoglu, de 
cealaltă parte a străzii. Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae (1926-
1930), a doua ca mărime şi importanţă din oraş, este 
situată în curtea unui complex religios care mai cuprinde 
Biserica Sf. Pantelimon (1634, ctitorie a domnitorului 
Matei Basarab), Mausoleul lui Antim I – ierarh al bisericii 
bulgare (1934), Clădirea Mitropoliei din Vidin (1924) şi 
o Şcoală preoţească (1926). Biblioteca Osman Pazvantoglu 
este o clădire din piatră cu cupolă, fiind iniţial dedicată 
mamei guvernatorului otoman, Osman Pazvantoglu. 
Moscheea este o clădire din piatră, tipic orientală, având în 
vârful minaretului nu o semilună, aşa cum se obişnuieşte, 
ci o inimă aşezată invers, după unii un semn al nesupunerii 
lui Osman Pazvantoglu faţă de Înalta Poartă sau după 
alţii semnul iubirii acestuia faţă de poporul bulgar. Pe 
drumul către piaţa centrală, în parcul central am putut 
vedea Statuia Ţarului Ivan Sraţimir, iar în piaţa centrală 
Monumentul Eroilor căzuţi în Războiul din 1877-1878 şi 
Primăria oraşului. De pe faleza Fluviului Dunărea, aflată 
în apropierea pieţii centrale, în dreptul portului turistic, 
unde era ancorat un vas de croazieră, se putea vedea în 
depărtare podul peste fluviu. După urcarea în autocar, pe 
timpul deplasării prin oraş am mai putut vedea Krastata 
Kazarma (o cazarmă în formă de cruce, construită, în 
perioada 1798-1801, de Osman Pazvantoglu pentru 
folosinţa armatei sale, situată vizavi de bisericuţa Sveta 
Petka (sec. XVII), a doua ctitorie a domnitorului Matei 
Basarab), ruina Sinagogii construită în 1984 şi Cetatea 
Baba Vida, situată pe malul Dunării, principala atracţie 
turistică din Vidin. 

După părăsirea Vidinului ne-am îndreptat, prin oraşul 
Montana, spre Plevna, următoarea destinaţie a călătoriei. 
La intrarea în Plevna, am fost întâmpinaţi de domnul 
general în rezervă  Burov, preşedintele Filialei Plevna a 
Asociaţiei Ofiţerilor şi Sergenţilor în Rezervă, care ne-a 
condus  către Pleven Panorama, pe care am vizitat-o, 
beneficiind de un ghid de limba română.

Pleven Panorama, construită în anul 1977 cu ocazia 
aniversării a 100 de ani de la eliberarea Plevnei, este situată 
în Parcul Skobelev, pe locul dintre cele două redute turceşti 
asupra cărora s-au executat atacurile trupelor ruse, de sub 
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comanda generalului Mihail Skobelev, în cadrul celei 
de-a treia bătălii, care a început la 31 august, a culminat la 
11 septembrie şi s-a încheiat la 10 decembrie 1877, când 
Osman Paşa a fost înfrânt pe când încerca executarea 
unui atac pentru ieşirea din asediu. Panorama descrie atât 
atacurile trupelor ruseşti pentru cucerirea redutelor, cât şi 
respingerea atacului garnizoanei otomane pentru ieşirea 
din blocadă. Clădirea are o înălţime de 47 m şi forma 
unui trunchi de con susţinut de patru baionete stilizate. 
Inelul cu baionete reprezintă blocada asupra Plevnei, 
celelalte trei inele reprezentând cele trei bătălii purtate 
pentru eliberarea oraşului. Proiectul şi designul aparţine 
arhitecţilor Plamena Taceva şi Ivo Petrov, iar picturile de 
la interior lui Nickolay Ovechkin, ajutat de 13 pictori ruşi 
şi bulgari. Tabloul panoramic include o pânză principală 
de 115 × 15 metri şi un prim plan de 12 metri. Scopul lui 
Ovetchkin şi al artiştilor care au creat panorama a fost să 
creeze un sentiment de empatie pentru bătălia care a avut 
loc aici şi un sentiment de autenticitate al evenimentelor 
care au avut loc la 11 septembrie 1877.

Unitatea arhitecturală este compusă din cele patru 
camere: introductivă, panoramică, dioramă şi finală. 
Sala introductivă este formată din holul de la intrare 
şi scările de acces către panoramă. În hol este expusă 
tehnică militară folosită la acea vreme, câteva tablouri 
care evocă evenimentele petrecute la 1877 şi busturile 
unor personalităţi implicate în desfăşurarea ostilităţilor 
(printre ele, la loc de cinste este şi bustul Regelui Carol I). 
Avansând în zona scărilor pe pereţi sunt expuse 6 tablouri 
cu  dimensiunea  de 4x3.6 m, care reprezintă evenimente 
din Războiul Ruso - Turc (1877-1878) şi istoria Bulgariei: 
Jugul Otoman, Răscoala din aprilie, Demonstraţie în Sankt 
Petersburg - susţinerea Bulgariei, Armata Rusă trecând 
Dunărea, Apărarea steagului Samara - considerat cel mai 
important simbol al armatei bulgare, Lupta de la Shipka. 

În Sala Panorama este expusă piesa de rezistenţă a 
muzeului, are un diametru de 40 m, o pânză pictată, fiind 
folosită o singură bucată de pânză. Aceasta descrie lupta 
cea mai sângeroasă pentru cucerirea oraşului Pleven - al 
treilea val. Locul imaginar unde stau turiştii este cel mai 
înalt deal al Plevnei, între redutele turceşti ,,Kovanluck’’ 
şi ,,Issa Agha’’. Perspectiva oferită de pictură este de 
aproximativ 8-10 km. Pictura este excelent realizată, la 
baza acesteia fiind amenajate din ghips tranşee şi expuse 
diverse obiecte (puşti, tunuri, căruţe etc.) folosite în 
luptă, creând impresia că te afli în mijlocul luptei. Sunt de 
acord cu părerea că ar fi fost bine dacă imaginea ar fi fost 
,,susţinută’’ şi de ceva sunete (care să exprime tumultul 
luptei). 

În Sala Diorama este expusă o pânză mai mică, de  
17 m lungime şi 5 m lăţime, pe care este reprezentată 
ultima bătălie purtată la 10 decembrie 1877 pe râul Vit, 
pentru a interzice spargerea blocadei de către armata 
turcă pentru a înainta spre Sofia, unde Osman Paşa a 
fost capturat. După prezentarea ghidului, fiind rănit, 

Osman Paşa s-a predat celui mai apropiat ofiţer superior, 
colonelul român Mihail Cristoduru Cerchez. 

În Sala Finală sunt expuse două tablouri, echipamentul 
de luptă şi uniformele celor trei armate care au participat 
la acele lupte. Unul din tablouri reprezintă capitularea 
lui Osman Paşa, pe pânză fiind reprezentat şi colonelul 
Mihail Cristodoru Cerchez - ghidul încercând să 
sugereze că Osman Paşa ar fi capitulat în faţa generalilor 
ruşi, cărora le-a predat sabia sa, aceştia având acelaşi grad 
militar ca şi paşa. 

După un scurt tur în oraş, am ieşit din Plevna, 
continuându-ne drumul spre Russe, important centru 
industrial şi cel mai semnificativ port fluvial bulgar. 
Înainte de a ajunge în Ruse ne-am oprit lângă localitatea 
Basarabovo, pe malul râului Lom, la mănăstirea unde a 
îmbrăcat haina monahală, în secolul al XIII-lea, Sfântul 
Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov), azi  ocrotitor al 
Bucureştilor,  care a petrecut ani în şir, într-o peşteră 
săpată în stâncă, în post aspru, înfrânare şi rugăciune, 
izolat cu totul de lume şi chiar de ceilalţi monahi. 

Intrând în Russe, ne-am îndreptat spre centrul 
istoric al oraşului, cunoscut pentru arhitectura neo-
barocă şi neo-rococo din secolele al XIX-lea şi al  
XX-lea, care atrage mulţi turişti, pentru a servi cina la 
un restaurant rustic („Chiflika”), căruia îi trec des pragul 
turiştii români. Aici ne-am întâlnit cu colonelul (r) 
Adrian Drăguţ, preşedintele Filialei judeţene Giurgiu, 
şi colonelul (r) Vesilin Dodev, membru în conducerea 
Filialei Russe a Asociaţiei ofiţerilor şi sergenţilor în 
rezervă, prilej care a contribuit la întărirea relaţiilor de 
cooperare dintre cele două asociaţii. 

După ce ne-am luat la revedere de la gazdele din 
Bulgaria am revenit în ţară pe la Giurgiu, trecând peste 
Podul Prieteniei, construit de cele două ţări în anul 
1954. Depăşind Municipiul Giurgiu, ne-am îndreptat 
spre Bucureşti, punctul terminus al călătoriei noastre, 
cu sentimentul că am desfăşurat o activitate interesantă, 
în urma căreia au fost acumulate multe informaţii 
consistente şi inedite şi au fost văzute locuri şi obiective 
care cu siguranţă au influenţat Istoria României. Această 
activitate a fost închinată Centenarului Marii Unirii.
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DIN VIAŢA ASOCIAŢIILOR AFILIATE

Anul 2018 se înscrie în istoria ţării noastre ca 
anul Centenarului Făuririi Statului Naţional Unitar 
Român. Nimic nu poate fi mai sublim şi onorabil 
decât privilegiul de a fi contemporan unor evenimente 
istorice cu o asemenea încărcătură spiritual-patriotică. 

Manifestările consacrate acestui măreţ jubileu 
constituie un impresionant ,,arc peste timp”, menit 
să readucă în memoria românilor de pretutindeni 
multitudinea evenimentelor istorice care au contribuit 
la izbânda luptei pentru libertate şi unitate naţională, 
consfinţită prin actul de la 1 Decembrie 1918.  

De-a lungul celor aproape 160 de ani de existenţă 
şi activitate în slujba patriei, Arma Geniu şi-a înscris 
în glorioasa-i Carte de Onoare multiple valori şi 
evenimente de conştiinţă naţională. Printre valorile 
de notorietate naţională, se numără şi C. N. Hârjeu, 
eminent ofiţer-inginer de geniu, profesor de ştiinţă 
şi tehnică militară, istoric, cercetător, critic şi analist 
militar,  de la sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul 
secolului XX.

Generalul Constantin N. Hârjeu a ,,servit,, în 
Geniu timp de peste 20 de ani. Cariera militară i-a 
fost încununată cu avansarea sa la gradul de general de 

UN NOU SIMBOL AL ARMEI GENIU  
ÎN CAPITALA ROMÂNIEI - BUSTUL 

GENERALULUI CONSTANTIN N. HÂRJEU
Colonel (r) MARIAN GARGAZ

Preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Arma Geniu 

divizie şi încredinţarea, la data de 10 octombrie 1912, a 
conducerii Ministerului de Război, în guvernul condus 
de Titu Maiorescu, funcţie cu implicări directe asupra 
măsurilor politico-militare care au vizat pregătirea şi 
desfăşurarea acţiunilor armatei române din cel de-al  
doilea război balcanic, pe teritoriul Bulgariei, finalizate 
prin aducerea Cadrilaterului în graniţele ţării.

A demisionat din această înaltă demnitate, la  
3 ianuarie 1914, în contextul în care şi-a exprimat 
cu fermitate dezacordul faţă de unele măsuri luate 
de guvernul român cu privire la pregătirea de război 
a armatei şi mai ales faţă de decizia cu privire la 
desfiinţarea fortificaţiilor din jurul Bucureştiului. 

La 6 martie 1918 a preluat pentru a doua oară 
portofoliul Ministerului de Război, în guvernul condus 
de Alexandru Marghiloman, fiind prezent alături de 
acesta, în zilele de 26 şi 27 martie 1918, la Chişinău 
cu prilejul şedinţei solemne a Sfatului Ţării Basarabiei, 
susţinând cu ardoare Unirea cu România. 

Ulterior, în mandatul său, au fost puse în aplicare 
măsurile de reorganizare şi dispunere teritorială a 
structurilor operative ale Armatei Române, ca urmare a 
unirii Basarabiei cu România, însă la 23 Octombrie, din 
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motive de onoare şi demnitate militară şi-a dat din nou 
demisia consacrându-se definitiv activităţii de cercetare 
ştiinţifică de specialitate şi istoriografie militară.

Reprezentând una dintre personalităţile militare 
de seamă provenite din arma Geniu, începând cu 
anul 2000, generalul Constantin N. Hârjeu a devenit 
patronul spiritual al Asociaţiei Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere din Arma Geniu. 

În memoria acestuia, în anul celebrării Centenarului 
Marii Uniri, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere din Arma Geniu, a reuşit să-i ridice o 
lucrare statuară de for public, în Sectorul 3 Bucureşti, 
la intersecţia bulevardului Unirii cu strada Ion Pillat.

Fiind o lucrare de utilitate publică, proiectul de 
arhitectura a fost realizat ,,pro bono” de către cpt.
(r) arh. Bogdan Costin Ionescu, cu sprijinul d-nei ing. 
Viorica Ionescu şi a d-lui lt.ing.(r) Horia Dugan, membri 
simpatizanţi ai Asociaţiei.

    Bustul propriu-zis, având o înălţime de 1,20 m, a 
fost sculptat în similipiatră şi finisat în imitaţie de bronz, 
de către artistul plastic cu renume de nivel naţional 
şi internaţional, domnul Valentin Tănase - membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România, directorul 
Studioului de Arte Plastice al Armatei. Acesta a fost 
dispus pe un soclu din beton şi beton armat, placat cu 
granit, având înălţimea de 3 m. Pe faţada soclului este 
gravată efigia Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere din Arma Geniu. 

În forma finală, monumentul a fost ridicat în 
perioada martie-mai 2018, cu sprijinul firmei de 
construcţii ,,BONEC CONSULT EDIL SRL” 
condusă de col.(r) Nicolae Botezatu - ofiţer de geniu/
promoţia 1979, utilizându-se în cea mai mare parte 
resurse financiare realizate prin contribuţia benevolă 

a membrilor Asociaţiei şi cu sprijinul material 
necondiţionat, al câtorva genişti în rezervă şi al unor 
oameni de bine. 

Ceremonialul militar şi religios pentru dezvelirea 
şi sfinţirea monumentul s-a desfăşurat în ziua de  
30 Mai a.c., fiind oficiat de către reprezentantul  
Sta tului Major al Apărării - dl. gl. bg. Constantin 
Negrea, şeful Direcţiei Logistice. 

Au fost prezenţi: artizanii lucrării; oficiali din partea 
administraţiei publice locale; reprezentanţi ai unor 
structuri centrale şi de geniu din Statul Major al Apărării, 
Statul Major al Forţelor Terestre şi Statul Major al 
Forţelor Aeriene; comandanţii actualelor unităţi de 
geniu din Armata României; preşedinţi şi membri ai 
unor structuri asociative ale militarilor în rezervă şi în 
retragere, de tradiţii militare şi de voluntariat; cadre 
didactice şi elevi din Şcoala Generală nr. 70 ,,Cezar 
Boliac”/Sectorul 3 Bucureşti; membrii cotizanţi şi 
simpatizanţi ai A.C.M.R.R./Arma Geniu, precum şi 
un număr însemnat de cadre militare în rezervă şi în 
retragere din Bucureşti şi judeţele Bacău, Brăila, Buzău, 
Giurgiu, Ilfov, Neamţ, Vâlcea, Teleorman. 

Având satisfacţia unei împliniri de onoare, ziua 
de 30 Mai 2018 se va regăsi consemnată în Cartea de 
Onoare a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în  
Retragere din Arma Geniu ca un eveniment de referinţă 
istorică, a cărei măreţie este amplificată şi de faptul că, 
după aproape 90 de ani de la ridicarea în capitală a 
primului simbol al eroilor genişti - Monumentul Leul, 
aceasta a izbutit să înnobileze patrimoniul cultural-
turistic al Municipiului Bucureşti, pe axa sa centrală, 
cu o nouă lucrare de artă vizuală, reprezentativă  
pentru Arma Geniu - bustul generalului Constantin 
N. Hârjeu. 
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DIN VIAŢA STRUCTURILOR ASOCIATIVE 
CU CARE A.N.C.M.R.R. COLABOREAZĂ

EROI ÎN TIMP DE PACE:  
GENERALUL CONSTANTIN TĂNASE

DIN CALENDARUL ACTIVIT~}ILOR FUNDA}IEI  
CULTURAL-{TIIN}IFICE ,,PRO PATRIA” ÎN ANUL CENTENAR

NAGÎŢ SIMONA
Membră Pro Patria Filiala Argeş

Generalul Constantin Tănase (1933-2015) are, 
începând din data de 15 august 2018, o placă memorială şi 
un basorelief  pe zidul din imediata apropiere a hotelului 
Valea cu Peşti de pe Transfăgărăşan. 

Transfăgărăşanul are la ora actuală mai multe 
menţiuni ale sacrificiului care a dus la apariţia pe harta 
ţării a acestui drum de excepţie, care leagă sudul ţării 
de Transilvania; Poarta geniştilor şi Poarta întâlnirii sunt 
numai două exemple.   

Cu atât mai mult, nu putea să lipsească evocarea 
eroului Constantin Tănase, unul dintre ofiţerii care  
şi-au lăsat amprenta asupra tuturor înfăptuirilor la care au 
participat cu sufletul şi cu braţele lor ostaşii ţării. 

La 15 august 2018 s-a făcut dezvelirea acestei stavile 
în calea uitării, zi care în fiecare an consfinţeşte această 
deosebită realizare a poporului român, prin prezenţa 
miilor de turişti care asaltează drumul peste munţi. 

Barajul Vidraru, inaugurat în 1966, continuat cu acest 
şarpe asfaltat, aerul de munte, peisajul maiestuos, atrag 
turişti din toată ţara, precum şi din străinătate, an de an 
mai numeroşi. Marea zi de sărbătoare, Adormirea Maicii 
Domnului, s-a suprapus fericit, în cadrul proiectului 
Via Sacra al Fundaţiei Pro Patria, cu dezvelirea plăcii 
comemorative şi a basoreliefului închinate generalului 
Constantin Tănase. 

Basorelieful, reprezentând portretul, este realizarea 
artistului plastic ing. Constantin Samoilă, autorul plă-
cuţelor care înnobilează Monumentul Constructorilor  
Transfăgărăşanului de la Piscul Negru. Dedesubt se află 
plăcuţa memorială, care cuprinde următoarele versuri ale 
colonelului (r) Ion Bratu: Să ne amintim, noi cei de azi/ Şi 
generaţiile care vin/ Un nume Transfăgărăşan/ Şi un erou/ 
Tănase Constantin/ Să ne amintim.  

La eveniment au participat familia, membri ai 
Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice Pro Patria, Filiala Argeş, 
precum şi un numeros public. 

FUNDAŢIA CULTURAL-ŞTIIŢIFICĂ ,,PRO PATRIA” şi-a propus pentru Anul 
Centenarului  Marii Uniri un program ambiţios. Dintre activităţile desfăşurate în primele 
nouă luni ale acestui an, noi am ales să facem cunoscute două dintre acestea.

După dezvelirea plăcii comemorative, fiul generalului 
celebrat, care poartă numle tatălui său, Constantin 
Tănase, a recitat o poezie, din creaţia proprie, dedicată 
momentului.

A urmat intervenţia colonelului (r) Ion Bratu, care a 
constat într-un cuvânt prin care s-au adus în prim-plan 
realizările generalului Constantin Tănase  şi prezentarea 
unei poezii dedicate eroului sărbătorit. 

Emoţia momentului a fost mare, pe măsura 
personalităţii  care a făcut obiectul manifestării. 

Generalul Constantin Tănase a condus Bata lionul 183 
Construcţii Drumuri în perimetrul Transfăgărăşanului, 
pe ambele sectoare Sud şi Nord pentru modernizare, 
distingându-se pentru rezultatele obţinute, mai ales în 
ceea ce priveşte calitatea lucrărilor efectuate. 

După trecerea în rezervă a fost Prim-vicepreşedinte 
al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina 
Maria” şi preşedinte al Filialei Judeţene Dămboviţa a 
A.N.C.M.R.R. ,,Mihai Viteazul”. De-a lungul timpului, 
meritele excepţionale ale domniei sale au fost răsplătite cu 
numeroase recunoaşteri  publice, printre care: Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Târgovişte, Ordinul Meritul 
Cultural în grad de Cavaler şi Emblema de Onoare a 
Armatei Române. 

Pentru cei care nu au văzut încă Transfăgărăşanul 
aceste rânduri sunt o chemare la cunoaşterea a tot ce are 
mai bun poporul român: muncitori anonimi, frumuseţi 
naturale, inteligenţă, recunoştinţă.     

Zona de interes porneşte de la Mănăstirea Curtea de 
Argeş, cu a sa legendă a Meşterului Manole,  se continuă 
cu Cetatea lui Vlad Ţepeş de la Poenari, trece pe la barajul 
Vidraru, urmat de Transfăgărăşan, cu minunile sale, el 
însuşi o minune a tehnicii şi a sacrificiului uman şi se 
termină în Judeţul Sibiu, la Cârţişoara, locul de baştină al 
lui Badea Cârţan, o altă emblemă naţională. 

Toate acestea capătă o anumită aură în acest an, când 
sărbătorim Centenarul Marii Uniri.
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FLORI DE ROMÂNIA
Cu sprijinul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare 

în Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”, 
Fundaţia ,,Pro Patria” a organizat la Galeria Rondă a 
Palatului Cercului Militar Naţional, în  perioada 28 
august - 10 septembrie a.c. o expoziţie intitulată ,,Flori 
de România”, dedicată Centenarului Marii Uniri. 

În cadrul acesteia, tablourile artistului plastic 
colonel (r) Ion Bratu şi costumele populare argeşene 
şi muscelene din colecţia doamnei Maria Vlădău, prin 
armonia lor de culori au atras atât la vernisaj, cât şi 

pe parcursul celor două săptămâni un numeros public. 
Vizitatorii,  atraşi de titlul expoziţiei, au admirat în 
mod deosebit tablourile cu maci, simbolizând sângele 
vărsat de ostaşii români pe câmpurile de bătălie pentru 
realizarea României Mari, iar costumele ,,le-au vorbit” 
tuturor celor care a vizitat expoziţia, despre frumuseţea 
sufletului românesc. 

Expoziţia a căpătat ulterior un caracter itinerant, 
fiind vernisată, cu ajutorul Filialelor A.N.C.M.R.R. 
din zonă, la Cluj, Alba Iulia, Sibiu, unde s-au bucurat  
de asemenea, de apreciere deosebită din partea 
publicului.  (C.G.)  

PLICURI FILATELICE DEDICATE MARII UNIRI
Colonel (r) GHEORGHE COTOLAN 

�v�   �v�   �v�

Marea Unire de la 1918 a reprezentat împlinirea 
aspiraţilor seculare ale înaintaşilor noştri pentru unitate 
naţională, care a necesitat numeroase sacrificii umane şi 
materiale.

Cu prilejul Centenarului Marii Uniri numeroase 
instituţii au organizat  şi desfăşurat activităţi care să 
amintească generaţiilor de azi dimensiunea luptei şi 
sacrificiile umane şi materiale pentru eliberarea teritoriilor 
locuite de români, aflate sub ocupaţie străină şi înfăptuirea 
României Mari, cu 100 de ani în urmă.

În  acest context se înscrie şi realizarea de către 
A.N.C.M.R.R., în colaborare cu Asociaţia Filateliştilor din 

Bucureşti, a unui set de patru plicuri omagiale, o pliantă şi o 
ştampilă poştală, toate cu tematică adecvată evenimentului 
omagiat. Plicurile, purtând ştampile omagiale, vor circula 
în ţară şi peste hotare şi vor transmite mesajul cu privire la 
lupta şi sacrificiile umane şi materiale ale românilor, pentru 
înfăptuirea idealului de unitate şi libertate.

Menţionăm că anterior acestui set de plicuri, cele două 
Asociaţii au mai organizat două expoziţii filatelice (2016 
şi 2017), prilej cu care au emis 9 plicuri şi 4 ştampile cu 
tematică dedicată luptei pentru înfăptuirea Marii Uniri.

Publicăm mai jos plicurile filatelice cu tematica  Marii 
Uniri.  
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UN BILANŢ FRUCTUOS  
DEDICAT ,,ANULUI CENTENAR”

General-maior (r)  MARIAN  BUCIUMAN
Vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R.

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”  
(A.N.C.M.R.R.), ca cea mai reprezentativă Asociaţie 
a segmentului socio-profesional pe care îl reprezentăm, 
ca ONG de utilitate publică, a demonstrat că scopul 
activităţii sale internaţionale îl reprezintă promovarea 
intereselor, imaginii şi tradiţiilor Armatei Române, 
menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie deja 
statornicite cu armatele şi structurile asociative din 
ţările aliate şi prietene şi multiplicarea şi diversificarea 
acestor realţii în conformitate cu obiectivele politicii 
externe şi interesele statului român, precum şi creşterea 
reprezentativităţii şi notorietăţii A.N.C.M.R.R. în 
plan internaţional.

În contextul derulării Planului de relaţii 
internaţionale al A.N.C.M.R.R. pe 2018, sub egida 
„Anului Centenar”, Asociaţia noastră a desfăşurat o 
activitate cu componentă internaţională şi a participat, 
urmare a celei dintâi, la 4 activităţi organizate de 
partenerii străini.

Totodată, la nivelul unor filiale judeţene s-au 
desfăşurat peste 20 activităţi cu structuri similare din 
Bulgaria, Germania, Republica Moldova, Serbia şi 
Ungaria. 

Vă supunem atenţiei, demersurile noastre în plan 
internaţional pe anul 2018 ca rezultat al activităţii 
A.N.C.M.R.R., în acest domeniu, de mai mulţi ani: 

- sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar, sub 
egida „Anului Centenar”, din  31 Mai 2018 la Arad, 
cu participarea  a 5 delegaţii conduse de preşedinţii 
structurilor asociative similare din Bulgaria, Italia, 
Serbia, Turcia şi Ungaria. 

- participarea delegaţiei române la Trilaterala 
organizată în Serbia, la 14 martie 2018, cu ocazia 
aniversării a 5 ani  de cooperare pe baze instituţionale 
(încheierea Acordurilor de Cooperare bilaterală) între 
asociaţiile din Bulgaria, Serbia şi România. 

- participarea  la Adunarea Naţională a Rezerviştilor 
din Bulgaria în 16 septembrie 2018. 

- participarea la celebrarea Zilei Veteranilor, de la 
Memorialul ATATURK, în Ankara, 19 septembrie 
(delegaţia română fiind singura delegaţiei invitată) 
şi semnarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia 
Ofiţerilor de Rezervă din Turcia. 

- participarea la activităţile dedicate aniversării a  
25 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Pensionarilor 
Militari din Serbia, 17 octombrie 2018, alături de alte 7 
delegaţii conduse de preşedinţii structurilor asociative 
din Bulgaria, Grecia, Macedonia, Muntenegru, 
Republica Srpska (din compunerea Bosniei-Herţe-
govina), Turcia şi Ungaria (numai din partea 
A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru Ioan Cuza” au fost invitate 
două delegaţii, delegaţia condusă de preşedintele 
A.N.C.M.R.R. şi delegaţia Filialei Judeţene Timiş).  

Elemente de detaliu privind aceste evenimente pot 
fi găsite în comunicatele de pe site-ul A.N.C.M.R.R.

Menţionăm că  activităţile la care A.N.C.M.R.R. 
a fost invitată, de către partenerii străini, au fost 
organizate cu sprijinul substanţial al Ministerelor 
Apărării şi/sau instituţii din subordine.

În ceea ce priveşte nivelul de participare remarcăm 
participarea unui preşedinte de republică, vicepremier şi 

RELAŢII INTERNAŢIONALE
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ministru al apărării (Bulgaria), vicepremier şi ministru 
de interne (Turcia), ministru al apărării (Serbia), 
precum şi înalţii demnitari ai autorităţilor locale. 

Mesajele oaspeţilor străini au scos în evidenţă 
dorinţa structurilor asociative din ţările reprezentate 
de a se sprijini reciproc pentru promovarea drepturilor, 
intereselor comune ale rezerviştilor, a valorilor şi 
tradiţiilor armatelor şi ţărilor noastre, prezervarea 
spiritului asociativ şi a tot ceea ce ne uneşte şi este în 
beneficiul reciproc al membrilor structurilor noastre 
asociative.

Este de reţinut  ideea  unui oficial de rang înalt 
prin care, în opinia noastră, sintetizează dezideratul, 
nu numai al structurilor asociative partenere, ci şi al 
A.N.C.M.R.R. ,,Ministerul Apărării nu face nicio 
deosebire între militari activi şi rezervişti  pentru că toţi 
sunt la fel de valoroşi şi preţioşi pentru apărarea ţării”.

Prin demersurile sale în plan internaţional,  
A.N.C.M.R.R. a reuşit, în limita potenţialului său, 
să aducă un plus de valoare efortului de ansamblu 
de promovare a politicilor  Ministerului Apărării 

Naţionale, în special în contextul strategic actual.
Având în vedere cele de mai sus, am supus atenţiei 

conducerii Ministerului Apărării Naţionale solicitarea 
de a găsi o formulă instituţională, în conformitate cu 
normativele în vigoare, respectiv Legea nr. 167/2017 
de modificare a legii de organizare şi funcţionare 
a M.Ap.N., precum şi a Ordinului M. 161/2018,  
care să permită includerea unor activităţi ale 
A.N.C.M.R.R. în Planul de Relaţii Internaţionale şi 
în Planul cu Principalele Activităţi ale ministerului, 
inclusiv prin includerea în compunerea delegaţiilor 
A.N.C.M.R.R. a unor reprezentanţi din  structurile 
mai sus menţionate. 

Apreciem că soluţionarea favorabila a solicitării 
de mai sus ar putea calibra mai bine obiectivele de 
relaţionare, în plan internaţional, ale A.N.C.M.R.R. cu 
cele ale Departamentului pentru Politica de Apărare, 
Planificare şi Relaţii Internaţionale, în documentul de 
linie „Planul Relaţiilor Internaţionale” al M.Ap.N.
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VIZITA REZERVIŞTILOR GERMANI  
LA FILIALA CÂMPINA A A.N.C.M.R.R.

Colonel (r) MARIAN DULĂ
Preşedintele Filialei Câmpina a A.N.C.M.R.R.

La invitaţia Filialei Câmpina, din Filiala Judeţeană 
Prahova a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, 
Asociaţia Rezerviştilor din Achern, RK Achern 
Renchtal, Landul Baden – Würtemberg a făcut o 
vizită pentru cunoaşterea reciprocă a tradiţiilor şi 
schimb de experienţă între camarazi, în România în 
perioada 2 - 6.10.2018. Din delegaţie au făcut parte 
8 camarazi, din care 3 au fost pentru prima dată 
la Câmpina. Delegaţia a fost condusă de OG d. R  
Manfred Doll, preşedintele Asociaţiei.

În prima zi a vizitei, rezerviştii germani au fost 
primiţi la Primăria Municipiului Câmpina de 
primarul Horia LaurenţiuTiseanu şi viceprimarul 
Ioan Adrian Piţigoi. La această întâlnire au fost 
prezenţi rezervişti din diverse arme, din Câmpina şi 
reprezentanţi ai structurilor de apărare şi siguranţă 
naţională. Cu acest prilej, pe lângă cuvintele de salut, 
înmânarea şi primirea de cadouri simbolice, au fost 
făcute două propuneri. Astfel, domnul Manfred Doll, 
preşedintele rezervistilor germani, a propus ca  atât 
rezerviştii, cât şi alţi câmpineni, alături de familii sau 
de prieteni, să vină să viziteze oraşul Achern.

În acelaşi timp, primarul Horia Laurenţiu Tiseanu 
l-a invitat pe omologul său din Achern la Câmpina, 
chiar de Ziua Naţională a României, pe 1 Decembrie 
2018.

La finalul întâlnirii, actualul preşedinte al Asociaţiei 
Rezerviştilor din Achern – Manfred Doll şi fostul 
preşedinte, cel care se afla în funcţie la data semnării 
acordului de parteneriat cu rezerviştii din Câmpina, 
Thomas Rest, au oferit scurte declaraţii:

,,Venim cu plăcere aici şi ne simţim foarte bine. Am 
făcut cunoştinţă cu prietenii noştri din Câmpina şi suntem 
aproape ca fraţii. Împrumutăm reciproc din activităţi pe 
care asociaţiile noastre le pot face pentru a fi utile ţărilor 
noastre. În acordul de colaborare este prevăzut şi faptul că 
ne cinstim reciproc eroii – noi în Germania, iar camarazii 
noştri merg la Sinaia şi depun flori la mormintele ostaşilor 
germani” (Manfred Doll).

„Pentru noi este o mare cinste să dezvoltăm aceste 
legături de prietenie cu rezervişti din România, sperăm 
ca exemplul nostru să fie urmat şi de alte asociaţii, nu 
neapărat numai de rezervişti, şi îmi exprim mulţumirea 
că vizitele noastre reciproce ne permit să aruncăm câte o 
privire în sistemul de pregătire militară al ţărilor noastre” 
(Thomas Rest). 

În ziua de 3 octombrie, Ziua Germaniei, a avut loc 
întâlnirea dintre camarazii români şi germani. Militarii 

germani au fost felicitaţi de gazde. S-a făcut bilanţul 
întâlnirilor anterioare şi s-a stabilit să se facă demersuri 
de către fiecare asociaţie în parte, pentru lărgirea 
legăturilor româno-germane la nivel de rezervişti.

Rezerviştii germani au primit cu această ocazie 
cadouri simbolice de la Filiala Judeţeană Prahova, 
înmânate de domnul gl. bg. (r) Constantin Mălăiescu 
şi de la Filiala Câmpina. La rândul lor, rezerviştii din 
Achern, prin persoana preşedintelui Manfred Doll, 
au oferit o plachetă colonelului (r) Marian Dulă, 
preşedintele Filialei câmpinene.

În aceeaşi zi a avut loc o vizită de informare/
documentare la sediul Batalionului 21 Vânători 
de Munte ,,General Leonard Mociulschi”, vizită 
la care au participat membrii Filialei Câmpina a 
A.N.C.M.R.R. însoţiţi de reprezentanţii Asociaţiei 
Rezerviştilor din Achern-Germania.  

Militarii Batalionului 21 Vânători de Munte au 
prezentat un stand cu armament, tehnică de luptă 
şi material de alpinism din dotarea vânătorilor de 
munte. Rezerviştii germani şi câmpineni au asistat la 
o demonstraţie complexă de alpinism militar: căţărări, 
coborâre în rapel şi funicular etc. O parte dintre 
rezerviştii germani au executat unele dintre exerciţii la 
stânca de antrenament.

Reprezentanţii Asociaţiei Rezerviştilor din Achern –  
Germania şi o delegaţie a Filialei Câmpina au vizitat 
Colegiul Naţional Militar ,,Dimitrie Can temir” 
Breaza. 

Cu acest prilej, distinşii oaspeţi au participat la 
briefingul comandantului colegiului, colonel dr. ing. 
Aurel-Constantin Neagu, care a prezentat evoluţia 
instituţiei în decursul anilor, precum şi perspectivele de 
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dezvoltare ale Colegiului Naţional Militar „Dimitrie 
Cantemir”.

Întâlnirea a continuat cu vizitarea muzeului,  
unde directorul adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin 
Soare, a reliefat tradiţiile şi principalele repere istorice 
ale colegiului. 

De asemenea, distinşii oaspeţi au avut posibilitatea 
să urmărească un exerciţiu demonstrativ de instrucţie 
de front fără armă, prezentat de elevii claselor a  
XI-a, după un program prestabilit, după care  
oaspeţilor le-a fost prezentată sala de tehnologie  
multi-touch din cadrul pavilionului învăţământ.

Joi 4 octombrie, la sediul Diviziei 2 Infanterie 
„Getica” Buzău, a avut loc vizita delegaţiei Asociației 
Rezerviștilor din Achern, RK Achern Renchtal, landul 
Baden-Wűrtenberg-Germania și a delegaţiei Filiala 
Câmpina a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în 
Rezervă și în Retragere,  pentru cunoașterea reciprocă 
a tradițiilor și  schimb de experiență.

Cu acest prilej, membrii asociațiilor, au participat 
la un briefing de informare privind istoricul, rolul şi 
sarcinile Diviziei 2 Infanterie „Getica” şi au vizitat 
Expoziţia permanentă de fotografii de pe Calea Eroilor.

Între preşedintele rezerviştilor germani, OG d. R  
Manfred DOLL şi comandantul Diviziei 2 Infanterie 
„Getica”, gl. bg. Gheorghiţă VLAD s-a făcut schimb 
de cadouri simbolice, iar gazda întâlnirii a invitat 
rezerviştii la comemorarea eroilor germani care se va 
desfăşura la sfârşitul lunii noiembrie anul acesta.

Rezerviştii români de la Filialele Cămpina şi 
Buzău, însoţiţi de rezerviştii germani din Achern, 
au participat la ceremonia de comemorare a eroilor 
germani din Cimitirul de Onoare a Eroilor români, 
turci şi germani. Rezerviştii au dat onorul, au depus 
câte o garoafă albă pe semnele de căpătâi şi s-au recules 
lângă mormintele eroilor germani.

În cadrul vizitei delegaţiei rezerviştilor germani a 
avut loc o întâlnire cu cadrele militare în rezervă şi 
în retragere din Buzău. Gazda acestei întâlnirii a fost 
domnul Colonel (r) Gherghe Bălăceanu, preşedintele 
Filialei Buzău a A.N.C.M.R.R.

Filiala buzoiană a rezerviştilor şi-a exprimat 
interesul de a realiza un parteneriat cu o asociaţie de 
rezervişti din Landul Baden-Wurtemberg. Cu acest 

prilej a fost vizitată o fermă viticolă, urmată de o 
degustare de vinuri la Pietroasele. 

Delegaţia rezerviştilor germani, a participat la o 
întâlnire cu conducerea centrală a A.N.C.M.R.R. şi 
conducerea Filialei Sectorului 6 Bucureşti.

După o expunere teoretică, însoţită de imagini, 
prezentată de domnul gl. mr. (r) Marian Buciuman, 
s-a trecut la discutarea  problemelor care interesează pe 
rezerviştii germani şi pe cei ai Sectorului 6 Bucureşti.

Rezerviştii s-au prezentat cu gradul, funcţia şi 
preocupările în asociaţie, pentru a se putea canaliza 
discuţiile în continuare. S-a lansat invitaţia de a se găsi 
o asociaţie de rezervişti germani de aceeaşi mărime, 
pentru încheierea unui acord de parteneriat cu Filiala 
Sectorului 6.

Gl. bg. (r) Marin Chioţea, preşedintele Filialei 
Sector 6 a condus discuţiile, care s-au referit la viaţa şi 
activitatea în cadrul Filialei, pregătirea militară, pensii, 
discuţii continuate la masa protocolară care a avut loc 
în salonul NATO al Restaurantului Militar Bucureşti.  

În încheiere sunt de remarcat interesul şi aprecierile 
oaspeţilor pentru obiectivele culturale şi turistice pe 
care au avut prilejul, prin grija gazdelor, să le viziteze 
pe parcursul vizitei în România.
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CURIER
Armata română şi Marea Unire este titlul 

materialului trimis revistei noastre de domnul General 
de brigadă (r) ing. Adrian Marinescu  din Reşiţa, 
care este şi autorul unei interesante cărţi intitulată 
,,TUNURILE REŞIŢEI”.

Domnia sa pleacă de la faptul că „întotdeauna noi 
ne-am păstrat demn verticalitatea, ridicându-ne mereu şi 
scuturându-ne de juguri umilitoare, am dovedit Europei 
şi lumii că suntem un popor mare şi unit şi că în miezul 
evenimentelor hotărâtoare pentru neam şi patrie a stat 
oştirea ţării – fii României sub drapel”. 

Evaluarea laturii militare a procesului de pregătire, 
făurire şi apărare a Marii Uniri porneşte de la faptul că 
interesele unei naţii se susţin şi cu argumente de forţă 
atunci când diplomaţia se arată neputincioasă.

Autorul trece apoi în revistă acţiunile armatei 
române în Basarabia, Bucovina şi Transilvania, provincii 
româneşti care în anul astral al României -1918  - s-au 
unit cu Patria mamă. 

Desprindem câteva idei şi din concluziile acestui 
material şi anume: Marea Unire a fost susţinută de 
armată, care şi-a dovedit ataşamentul faţă de România 
reîntregită; Unirea a fost hotărâtă la Chişinău, Cernăuţi 
şi Alba Iulia prin voinţa unanimă a românilor din 
Basarabia, Bucovina şi Transilvania, dar apărarea ei nu 
ar fi fost posibilă fără armată. 

Dat fiind faptul că problemele ridicate de 
dumneavoastră, domnule general Marinescu, au mai 
făcut obiectul publicării în revista noastră, iar unele 
dintre ele se publică în numărul de faţă, am inclus 
materialul dv. în baza noastră de documentare.

Vă mulţumim pentru strădanie şi vă aşteptăm cu noi 
materiale.           

2. Domnul colonel (r) ing. Ştefan Samoilă, 
vicepreşedinte al Societăţii Numismatice Române şi 
preşedinte al Secţiei Numismatice Braşov, ne-a trimis 
la redacţie  un documentar cu privire la Congresul 
Internaţional de Numismatică din România, denumit 
„100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia din  
1 decembrie 1918”. În prima parte a acestui documentar 
autorul  ne informează că a organizat cel de al IV-lea 
Congres Internaţional de Numismatică din România, 
cu tema indicată mai sus şi al XXXV-lea Simpozion 
Naţional de Numismatică. 

După ce trece în revistă câteva aspecte privind 
vrerea tuturor românilor de a trăi laolaltă, punctând şi 
câteva dintre momentele istorice importante în acest 
sens, documentarul subliniază faptul că la împlinirea a  
100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918, Secţia Numismatică Braşov a 
Societăţii Numismatice Române, cu sprijinul Consiliului 

Judeţean Braşov, prin Centrul Cultural ,,Reduta”, a 
realizat o medalie şi o insignă care să amintească peste 
ani de acest important eveniment. 

Deoarece în acest an se împlinesc 115 ani de la 
înfiinţarea Societăţii Numismatice Române şi 40 de ani 
de la crearea Secţiei Numismatice Braşov, pentru fiecare 
dintre aceste două evenimente a fost creată o medalie 
şi o insignă aniversară. (Din păcate nu am reuşit să 
prezentăm aceste produse numismatice în alb-negru). 

Documentarul continuă cu prezentarea Stemelor: 
Banatului, Basarabiei, Bucovinei, Caliacrei, Crişanei, 
Dobrogei, Durostarului, Herţei, Maramureşului, Mol-
dovei, Munteniei, Olteniei, Transilvaniei.

Mulţumim autorului pentru acest bogat documentar 
pe care îl vom păstra în fondul documentar al revistei 
noastre.  

3. Filiala Judeţeană Suceava „Petru Muşat” a 
A.N.C.M.R.R. a organizat la data de 24 octombrie a.c., 
în Sala ,,Ştefan cel Mare” a Palatului Administativ din 
Suceava, Simpozionul ,,25 Octombrie – Ziua Armatei 
României”.

În cadrul acesteia au fost prezentate următoarele 
comunicări: 25 Octombrie – Ziua Armatei României, 
apărătoarea suveranităţii şi independenţei Ţării – 74 de 
ani de la eliberarea prin lupte aprige a părţii de N-V 
a gliei strămoşeşti (general de brigadă (r) Cojocaru 
Zaharie); Ziua Armatei Române o lecţie de istorie. 
Rolul Armatei Române pentru păstrarea fiinţei noastre 
naţionale (colonel (r) Horodenciuc Viorel); Interesele 
României privind evoluţia de securitate din Europa de 
S-E, cu preponderenţă în zona Mării Negre şi la graniţa 
de Est a României (contraamiral (r) Ivanasciuc Ioan);  
In Memoriam – General de armată Teodor Iacob. 
(general de brigadă (r) Cojocaru Zaharie). 

Cu această ocazie au fost aduse la cunoştinţa 
participanţilor, de către domnul colonel (r) Boghean 
Gheorghe, Ordinul Ministrului Apărării Naţionale şi 
mesajele de felicitare primite de filială. 

La această manifestare au participat cadre militare 
în rezervă şi în retragere, veterani de război, precum şi 
reprezentanţi ai Administraţiei publice locale. 

4. Din datele pe care le avem la dispoziţie la redacţie 
reiese că filialele şi o mare parte dintre subfilialele 
A.N.C.M.R.R. au organizat în propriu sau în colaborare 
cu organele locale multiple manifestări privind 
sărbătorirea Zilei Armatei României.             

5. Filialele şi subfilialele A.N.C.M.R.R. au desfă-
şurat, pe parcursul acestui an, activităţi de înaltă trăire 
patriotică dedicate Centenarului Marii Uniri.

General de brigadă (r) GHEORGHE CREŢU
Colonel (r) ing. MIRCEA ALEXE
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ECOURI 

La Editura AGIR Bucureşti a 
apărut în 2018, Anul Centenarului 
Marii Uniri, lucrarea ,,Personalităţi 
ale ştiinţei şi tehnicii militare româ-
neşti. Monografie vol. I (1918-2018)”, 
sub coordonarea prof. univ. dr. ing.  
Russu Marius-Alexandru. Colectivul 
de redac tare a monografiei este format 
din: prof. univ. dr. ing. Radu Mihai şi 
prof. univ. dr. ing. Jula Nicolae (pentru 
domeniile radioelectronică, comunicaţii 
şi informatică): prof. univ. dr. ing. 
Russu M.A. şi dr. ing. Lungeanu Ionel 
(pentru domeniul artilerie); prof. univ. 
dr. ing. Fuiorea Ion (pentru domeniul 
aviaţie); prof. univ. dr. ing. Samoilescu 
Gheorghe (pentru domeniul marină); prof. univ. dr. 
ing. Serediuc Corneliu şi prof. univ. dr. ing. Răducanu 
Dan (pentru domeniul topogeodezie); dr. ing. Savu 
Ion ( pentru domeniul chimie). Nu am adăugat gradele 
militare, toţi fiind generali sau colonei). 

În ,,Cuvânt înainte”, preşedintele AGIR (Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România), prof. univ. EUR 
ing. dr. dipl. DHC Mihai Mihăiţă scrie: ,,…nu trebuie 
să fii mare strateg pentru a înţelege căile prin care se poate 
apăra cel mai bine o naţiune; În primul rând,  printr-o 
forţă militară bine instruită, bine înzestrată şi motivată; 
În al doilea rând, prin crearea şi exploatarea judicioasă a 
unei industrii naţionale de apărare, capabilă să realizeze 
cât mai multe dintre produsele de care armata are  
nevoie”.  Oamenii care realizează aceste eforturi trebuie 
remarcaţi. 

Lucrarea popularizează eforturile personale, reali-
zările şi experienţa unor specialişti de excepţie din 
corpul inginerilor şi tehnicienilor militari, din perioada 
1918-2018, mulţi dintre aceştia trecuţi de mult la cele 
veşnice, pe care, în acest an aniversar, românii să-i 
cunoască şi poate chiar să-i omagieze pentru faptul că 
au contribuit şi ei la independenţa şi înălţarea naţiei. 

Colectivul redacţional a depus eforturi demne de 
remarcat pentru culegerea de date şi transformarea 
acestora în informaţii utile, cu învăţăminte pentru 
orice cititor. Autorul principal explică în primul rând 
ce se înţelege prin ,,personalitate”  şi  cum a procedat la 
alegerea colectivului de redactare, compus de asemenea 
din personalităţi, pentru a acoperi domeniile apărării 

General de brigadă (r) prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN NIŢU

O MONOGRAFIE CÂT UN VEAC

naţionale. Orice propunere privind 
conţinutul volumelor viitoare ar 
putea fi interesantă pentru autori. 

Colectivul a stabilit criteriile de 
selecţie a personalităţilor, respectiv:  
funcţia îndeplinită (ştiinţifică, teh-
nică, didactică şi militară); activitatea 
desfăşurată în exercitarea atribuţiilor 
funcţiei; aptitudini şi însuşiri deo-
sebite; invenţii şi inovaţii brevetate 
sau certificate; teme de cercetare 
şi proiecte finalizate; activitatea 
publicistică; titluri ştiinţifice sau 
premii interne sau internaţionale; 
citări, ordine şi medalii; calitatea de 
membru al unei organizaţii ştiinţifice 

şi tehnice; recunoaşterea internă şi internaţională. 
Personalităţile sunt prezentate în ordine alfabetică. 
Mulţumesc colectivului redacţional pentru intro-
ducerea mea în rândul acestor personalităţi.  Dar 
acest lucru mă obligă să amintesc că nimeni nu poate 
face nimic de unul singur, gândindu-mă la cele scrise 
de Călinescu: ,,Sufletul meu are nevoie de sufletul 
celorlalţi şi toţi trăim în lume”. Nu sunt un adept al 
,,colectivismului”, dar este important  şi colectivul de 
oameni care a transpus în viaţă deciziile celor cu funcţii 
de conducere în cercetare, în proiectare, în producţie  
sau în învăţământ. Mă gândesc aici şi la soldat,  
tehnician, muncitor, conducător auto, operator 
calculator, operator de staţie de radiolocţie, mecanic- 
conductor, operator al unei instalaţii de lansare, 
cartograf, ochitor, inginer proiectant, cercetător, 
asistent universitar, şef al unui laborator, laborant, 
tipograf, şef al unei catedre, membrii consiliilor 
facultăţilor, ai senatelor universităţilor, ai consiliilor 
ştiinţifice, ai comisiilor didactice  ş.a.

Importanţi sunt şi cei care ţi-au dat viaţă şi  
te-au adus la vârsta şcolii, învăţătorii şi profesorii care   
te-au apreciat sau te-au muştruluit, părinţii care au 
colaborat bine cu ei şi te-au certat tot pe tine dacă  
te-au muştruluit dascălii, comandanţii, colegii care te-
au încurajat, ţi-au cerut sau ţi-au dat ajutorul, familia, 
subordonaţii, colaboratorii, elevii sau studenţii care 
ţi-au spus ,,verde în faţă” când ai făcut bine sau nu şi 
care ţi-au rămas prieteni, chiar şi numai pe reţelele de 
socializare.  
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SĂ  NU-I  UITĂM
Colonel (r) IOAN PĂREAN

Preşedintele Filialei Judeţene Sibiu „Gl. Ilie Şteflea” a A.N.C.M.R.R.

În urmă cu douăzeci de ani, în cadrul Comitetului 
Filialei Judeţene Sibiu a A.N.C.M.R.R. s-a luat 
hotărârea ca în fiecare an, înainte de Ziua Armatei 
României de la 25 octombrie, să se comemoreze colegii 
trecuţi în Eternitate.

Astfel, în zilele premergătoare Zilei Armatei, 
în fiecare an se constituie un colectiv din Comitetul 
filialei, care organizează această comemorare.

Se fac anunţuri în presa locală, se ia legătura cu 
preotul militar, se cumpără cele necesare (lumânări, 
pahare, vin, colăcei etc.).

La început, aceste comemorări se făceau la capela 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”  din 
garnizoana noastră. Dar, cum la aceste „aduceri-
aminte” veneau mai mulţi membri ai filialei decât se 
anunţaseră şi se trecuseră pe tabelele aprobate, apăreau 
multe probleme nedorite.

În ultimii ani, s-a luat hotărârea ca această activitate 
de pomenire şi cinstire a colegilor trecuţi la cele veşnice 
să se facă la „Biserica dintre Brazi”, din Municipiul 
Sibiu, un adevărat Panteon al neamului românesc, 
unde îşi dorm somnul de veci mulţi dintre fruntaşii 

politici şi nu numai, dintre care îi enumerăm pe: 
Alexandru Vaida Voevod, George Bariţiu, Alexandru 
Sterca-Şuluţiu, August Treboniu Laurian, colonelul-
baron David Urs de Margina etc. În al doilea rând, la 
această biserică, slujeşte preotul dr. Călin Sămărghiţan, 
fost preot militar al garnizoanei, prieten de-al nostru, 
care ne-a onorat de multe ori cu prezenţa sa şi ne-a 
ţinut conferinţe, ori de câte ori l-am solicitat.

La aceste comemorări participă şi actualul preot 
militar al garnizoanei, părintele Florin Pavel. 

În afară de membrii filialei, la aceste evenimente de 
suflet participă şi membrii familiilor celor decedaţi în 
anul respectiv sau în anii precedenţi.

Aici, rememorăm crâmpeie din activitatea comună, 
când cei trecuţi în lumea umbrelor erau în mijlocul 
nostru. Cu ei am trăit clipe de neuitat din viaţa cazonă, 
clipe de bucurie sau de tristeţe. Au fost colegii noştri 
dragi şi nu-i vom uita. Trăim cu speranţa că această 
activitate de suflet va continua, până când va trece în 
veşnicie şi ultimul militar din garnizoana Sibiu.

Dumnezeu să-i ierte pe cei plecaţi şi să-i primească 
în garnizoana Cerului!
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Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
UN SPIRIT CRITIC, SENSIBIL

PAGINA LIRICĂ

S-a născut în localitatea Corund, 
Judeţul Satu Mare, la data de  
20 iunie 1948. A absolvit liceul 
militar, Şcoala superioară de Ofi ţeri 
de Transmisiuni, Academia Mili tară  
şi Facultatea de Filozofie a Univer-
sităţii Babeş-Bolyai. A lucrat în 
armată timp de 40 de ani, din care 36 
în Comandamentul Armatei a 4-a. 
În această perioadă a publicat peste 
o mie de articole, eseuri şi studii în 
presa militară şi civilă. A contribuit, 
în calitate de coautor, la editarea Monografiei 
Armatei a 4-a, în şase volume. S-a făcut remarcat 
şi în presa audio-vizuală, fiind iniţiatorul emisiunii 
,,Apărătorii gliei transilvane”, la posturile de 
radio şi televiziune din Cluj-Napoca, unde a 
realizat zeci de ediţii. Biografia sa este inclusă 
în unsprezece lucrări care prezintă activitatea şi 
realizările unor personalităţi.  

După pensionare, în anul 2002, a continuat 
să scrie în presa militară şi a publicat două cărţi. 

Prima, con ţinând eseuri scurte, cu titlul 
,,CONTRASTE ÎN COTIDIAN” 
apă rută în anul 2009 la Editura „Mega” 
din Cluj-Napoca. Cea de-a doua,  
de versuri, prepon derent epigrame, 
cu titlul ,,CEVA, CÂNDVA… (ÎN)
ŢEAPĂ”, publicată la Editura clujeană 
Napoca Nova, în 2018.

Impulsul pentru scrierea celei de-a 
doua cărţi, prezentată în revista de 
faţă la rubrica ,,Semnal”, l-a constituit 
câştigarea premiului 2  la Festivalul 

Naţional ,,Eterna epigramă” , în cadrul concursului 
cu tema ,,Clujul…în ţeapă”, desfăşurat în anul 
2017. În urma acestui premiu a fost primit în 
Asociaţia epigramiştilor clujeni ,,Satiricon”, 
structură în care activează cu succes. 

Redăm mai jos câteva dintre epigramele şi 
madrigalurile publicate în a doua carte şi anume 
cele care se referă la Marea Unire, însă în alt fel…                 

Colonel (r) LIVIU VIŞAN

ŞTIRI… PE SURSE
La centenarul unei… Mari Uniri
Ne vrem uniri, în cuget şi-n simţiri
Dar, se vor strădui ai mei confraţi
Să ne mai ţină, încă… dezbinaţi!

APEL LA PRAGMATISM
Sunt bune şi… poteci de flori,
Parade, hore  sau scrisori
Dar, nu poate  uni… parada
Cum ne-ar lega …autostrada!

SESIZARE
Că nu suntem …aliniaţi,
Accept c-ar fi în legea firii!
Dar, suntem mult prea dezbinaţi
În anul mare al… Unirii!  

FAPTE, NU VORBE
Acela este  demnitar 
Ce vine, azi, la centenar 
Cu fapte mari, pentru popor,
Nu cu-n discurs…sforăitor !

APEL LA DECENŢĂ
Marea Unire-i făurită
De oameni simpli, din popor
Şi nu poate fi pângărită
De cei… sus-puşi, întâmplător!

AVERTISMENT
Deşi ne ţinem noi de… fraţi 
Rămânem,  încă, dezbinaţi
Vom fi cea mai uşoară pradă, 
La cei ce …nu vor să ne vadă!!! 

�v�
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UNIREA  DORITĂ
Avem, spre desfătare,
Unirea noastră Mare
Dorim, la o adică 
Unirea cea voinică!

CHEMARE  STRĂBUNILOR
Ferdinand şi Cuza şi  Mihai
Au unit acest măreţ popor
Noi, statornici pe acelaşi plai,
Iar le cerem, astăzi, ajutor!

POPORUL-REGE
Aş vrea să ştiu poporul …rege
În ţara noastră… unicat,
Şi, nimenea să nu mai nege
Un drept la astfel de…regat! 

PREMONIŢIE
În ceasul mare al Unirii
Ajunşi  pe culmea fericirii

Va fi atâta de frumos
C-om refuza să ne dăm… jos! 

APEL LA UNITATE

Noi, toţi, suntem de-acelaşi neam
Purtăm, pe veci, acelaşi hram.
De idealuri propulsaţi, 
Să fim  chiar fraţi adevăraţi!

DORINŢĂ  LEGITIMĂ

Există o unire-n acte
Şi multe sunt deja croite
Dar, ne dorim unirea-n fapte
Trăiască …statele Unite!

URARE  LEGITIMĂ

Surorile  române, toate, să trăiască 
Moldova, şi Ardealul, Ţara Românească!
Dar, pentru o completă, certă, desfătare,
Unite, pe vecie-n…România Mare! 

�v�
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Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE 
SĂRBĂTORIT DE ACADEMIA OAMENILOR 

DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA

La împlinirea vârstei de 90 de ani istoricul, 
publicistul şi numismatul colonel (r) dr. Cristache 
Gheorghe a fost sărbătorit de Academia Oamenilor 
de Ştiinţă din România, al cărei membru titular este 
din anul 1974, ocazie cu care preşedintele acesteia, 
domnul, prof. univ. dr. Adrian Badea a scos în 
evidenţă dimensiunea ştiinţifică a activităţii sărbă-
toritului, lăudându-i înaltele sale calităţi de cercetător, 
materializate într-o operă de invidiat.

Cu acest prilej, domnului colonel (r) dr. Cristache 
Gheorghe i-au fost conferite o Diplomă de excelenţă 
şi una aniversară, din partea preşedintelui de onoare 
a AOSR, domnul general (r) prof. univ. dr. Vasile 
Cândea şi respectiv a preşedintelui acestui forum 
ştiinţific, domnul prof. univ. dr. Adrian Badea.

Totodată, cu această ocazie domnului colonel (r)  
dr. Cristache Gheorghe i-a fost conferită Medalia de 
Aur a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 

În cele ce urmează vom încerca să aducem în  
prim-plan doar câteva aspecte ale vieţii şi activităţii 
domnului colonel (r) dr. Cristache Gheorghe. 

A văzut lumina zilei în satul Mihăeşti, Judeţul 
Argeş, la 11 octombrie 1928, fiind al cincilea dintre 
cei opt copii ai familiei Constantin Ovid Gheorghe 

OAMENI CU CARE NE MÂNDRIM

Prezent^m în aceast^ rubric^ doi membri ai A.N.C.M.R.R.  
care în anul 2018 au împlinit vârsta de 90 de ani  

Ɲi a c^ror activitate i-a situat permanent în prima linie

şi Maria, oameni harnici 
şi iubitori ai pământului 
natal, care au reuşit, cu 
toate greutăţile timpului, 
să le asigure un trai 
decent, dar şi o educaţie 
deosebită. O dovadă în 
acest sens o constituie 
drumul urmat de omul şi 
ofiţerul Cristache Gheorghe în întreaga sa viaţă, în 
familia pe care şi-a întemeiat-o la vârsta de 28 de ani, 
împreună cu Petra Bobeică, profesoară de matematică, 
precum şi în rodnica sa activitate, pe care o continuă 
şi în prezent, la respectabila vârstă de 90 de ani, cu 
rezultate remarcabile. Puterea deosebită de muncă şi 
calităţile native de bun organizator, deosebita sa calitate 
de a sesiza ceea ce este esenţial în oricare problemă sau 
activitate, l-au ajutat să evolueze în viaţă în permanenţă 
pe o linie ascendentă, datorită cunoştinţelor acumulate 
în şcoala generală, gimnazială şi liceu, în Şcoala de 
ofiţeri, în Academia Militară Generală, în Facultatea 
de Istorie, în perioada studiului pentru doctorantura în 
istorie, încheiat cu teza ,,Ioan Solomon – 1783-1865. 
Monografie”, apreciată cu calificativul ,,Foarte bine”. 

Continua şi neobosita documentare în domeniul 
istoriei naţionale şi a armatei române şi excelenta sa 
memorie l-au ajutat să desfăşoare o rodnică activitate 
în unităţile şi instituţiile militare de învăţământ în care 
a activat pe parcursul a 40 de ani.

Activitatea pe linie strict militară de comandă şi 
stat major s-a situat întotdeauna la parametrii de înaltă 
calitate, indiferent de locul pe unde l-au purtat paşii. 

Bogata sa activitate ştiinţifică în domeniul istoriei, 
materializată prin elaborarea şi publicarea a peste  
50 de lucrări şi circa 4500 de articole, studii şi eseuri, 
cu o tematică variată, care au apărut în diverse 
publicaţii, nu a fost niciodată o activitate uşoară, fiind 
necesare o continuă documentare şi un interes mereu 

Gl. bg. (r) dr. GHEORGHE CREŢU
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Colonel (r) dr. IOAN FILIP

treaz. A scrie o carte sau un articol de istorie, în care 
să reuşeşti să desprinzi adevărul din multitudinea 
de informaţii rezultate în urma cercetării nu este la 
îndemâna oricui.

Legătura permanentă cu Academia Română, 
activitatea sa deosebită de peste 44 de ani în Academia  
Oamenilor de Ştiinţă din România, ca şi în multe alte 
instituţii ştiinţifice, l-au făcut cunoscut, fiind mereu 
căutat şi invitat la diverse manifestări ştiinţifice, 
ale căror tematici i-au oferit domnului colonel (r) 
dr. Cristache Gheorghe, posibilitatea de a aduce în  
prim-plan rezultatele intensei sale activităţi.

Este de notorietate activitatea sa neobosită în 
domeniul numismaticii, pentru care nutreşte o 
adevărată pasiune de cercetător. O altă pasiune, mai 
puţin cunoscută a domnului col. (r) dr. Cristache 
Gheorghe, este poezia, manifestată prin numeroase 
poezii cu o puternică tentă patriotică.  

A colaborat şi colaborează cu factorii de conducere 
din judeţul Argeş, cu Parlamentul României, Muzeul 

Militar Naţional, Biblioteca Militară Naţională, 
Muzeul Unirii din Iaşi, Cercul Militar Naţional, 
Patriarhia Română, TVR, Radiodifuziunea Română, 
precum şi cu un mare număr de personalităţi ştiinţifice 
din domeniul istoriei, dar şi din alte discipline. 

Ca membru al A.N.C.M.R.R., încă de la înfiinţarea 
acesteia a contribuit din plin la materializarea în fapte 
a devizei acesteia ,,Patrie, Onoare, Demnitate”, prin 
întreaga sa activitate. Este un neobosit colaborator şi 
redactor al revistei ,,Rezerva Oştirii Române”, organul 
de presă al A.N.C.M.R.R. 

În semn de respect şi preţuire a întregii activităţi 
a domnului col. (r) dr. Cristache Gheorghe, domnul  
gl. bg. (r) dr. Constantin Ucrain, istoric militar, 
i-a dedicat o cuprinzătoare Monografie intitulată 
,,Cristache Gheorghe, demn continuator al istoricilor şi 
publiciştilor militari”.   

La mulţi ani!

La 8 iulie 2018 domnul colonel (r) dr. Ioan FILIP,  
membru al Filialei Judeţene Galaţi a A.N.C.M.R.R.,  
a împlinit respectabila vârstă de 90 de ani, din care trei 
decenii oferite pacienţilor salvaţi în sălile de operaţii 
ale mai multor spitale militare şi civile. Doctorul  
Ioan Filip este o personalitate medicală recunoscută 
la nivel local şi naţional, atât în sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cât şi la nivelul 
comunităţii gălăţene.

Născut la Moineşti, absolvent al Liceului Militar din 
Iaşi, absolvent al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din 
Iaşi, apoi, tot la Medicină, al Universităţii Bucureşti, a 
devenit medic specialist în 1961. A ocupat mai întâi 
funcţia de ajutor medic-şef la Şcoala Militară de piloţi 
de vânătoare Tecuci, apoi a fost medic şef batalion, la 
aerodromul Tecuci, după care a ocupat aceeaşi funcţie 
la Regimentul de aviaţie din acelaşi municipiu.  

La Facultatea de Medicină Bucureşti a lucrat ca 
medic specialist chirurg.  Din 1969 a fost chirurg la 
Policlinica Municipiului Galaţi şi a predat cursuri la 
Şcoala Tehnică Sanitară din localitate. 

În perioada 1985 – 1991 a fost comandant-
director al  Spitalului Militar Galaţi, activitate în 
care  a lăsat în urmă realizări importante şi un bun 
renume. A coordonat construcţia şi dotarea acestui 
spital nou înfiinţat într-o fostă cazarmă, (măsură 

Colonel (r) MARIAN GROAZ
Prim-vicepreşedinte al Filialei Galaţi  

a A.N.C.M.R.R.

luată după invadarea Cehoslovaciei), a clinicii şi 
laboratoarelor. După cutremurele din 1977 şi 1986 
s-a îngrijit de reparaţiile majore ale clădirii. A fost un 
bun coordonator al reţelei medicale în cele trei judeţe 
arondate Spitalului Militar Galaţi. Şi după pensionare 
a continuat să opereze la acest spital. Activitatea sa, 
calitatea serviciului medical, grija pentru pacienţi, a sa 
cât şi a personalului condus de doctorul Filip,  au fost 
apreciate de cetăţenii din judeţ, civili, militari, veterani, 
care şi-au manifestat public recunoştinţa. 

Este Doctor în ştiinţe medicale din 1971. A publicat 
cărţi, studii şi articole, prin care a transmis confraţilor 
experienţa sa. 

A desfăşurat o activitate deosebită şi în cadrul 
Asociaţiei, în perioada 1996-2012 fiind membru  
al Comitetului Filialei şi acordând o atenţie  
deosebită problemelor din cadrul comparti men tului 
social-medical din structura B.P. al filialei.

În semn de preţuire, filiala a propus Primăriei 
Municipiului Galaţi acordarea titlului de Cetăţean 
de Onoare colonelului (r) dr. Ioan Filip, iar în cadrul 
Adunării filialei din luna iulie a.c., după prezentarea de 
către preşedintele filialei a vieţii şi activităţii acestuia, i 
s-a înmânat o frumoasă plachetă aniversară împreună 
cu un buchet de flori. La întrebarea care i-a fost adresată 
de un camarad  - Care este secretul longevităţii sale?, 
sărbătoritul a răspuns astfel: activitate permanentă, sub 
orice formă, moderaţie în toate, echilibru sufletesc – 
să faci tot ceea ce poţi şi să fii mulţumit cu ce ai. 

La mulţi ani şi sănătate domnule doctor! Suntem 
onoraţi şi ne bucurăm de prezenţa dumneavoastră 
alături de noi.

�v�   �v�   �v�
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SEMNAL

CĂRŢI.. .
MARAMUREŞENII ŞI MAREA 

UNIRE  DE  LA  1  DECEMBRIE  1918
O lucrare scrisă cu sufletul de 

maramureşanul Ilie Gherheş, lector 
universitar dr. la Universitatea de 
Vest ,,Vasile Goldiş” Arad, Filiala 
Satu Mare. 

În conţinutul acesteia sunt con-
densate numeroase aspecte care  
dau cititorului posibilitatea să cu-
noască parcursul dezvoltării în timp 
a Maramureşului, evenimentele 
care i-au marcat evoluţia şi care 
au influenţat viaţa locuitorilor din 
această  vatră de istorie.

Remarcăm în mod deosebit 
capitolele II, III şi IV ale lucrării, 
care analizează, primul, Freamătul 
Marii Uniri în Maramureş, cel  

de-al doilea Maramureşul şi 
Marele Război, iar cel de-al treilea 
Maramureşul şi Marea Unire - De 
la nume la renume, trei capitole 
care ne dezvăluie sufletul plin 
de iubire de oameni şi de glie al 
maramureşenilor, care după Marea 
Unire şi-au găsit locul cuvenit, 
deşi nu în totalitate, cum ar fi fost 
normal, în cadrul României Mari. 

Citind această frumoasă şi 
interesantă lucrare vom descoperi 
oameni deosebiţi, care prin acti-
vitatea lor au devenit adevăraţi 
catalizatori ai evenimentelor des-
făşurate într-un ritm alert, în 
special în perioada de referinţă.  

Anexele lucrării, adevărate iz-
voare istorice, dezvăluie celor care  
se apleacă asupra lor, aspecte  
inedite ale pregătirii şi înfăptuirii 
Marii Uniri. 

Cartea a văzut lumina tiparului 
la Editura  Gutinul - Baia Mare.

Felicitări autorului.

�v�   �v�   �v�

Cartea semnată de dl general de brigadă (r ) 
Constantin Antohe pune la dispoziţia vârstnicilor 
sfaturi şi modalităţi care să faciliteze îmbătrânirea 
activă . Cele 8 capitole şi 3 anexe ale lucrării oferă celor 
interesaţi informaţii utile privind creşterea calităţii 
vieţii persoanelor vârstnice,  cuprinse în capitolele 4 
(Vârsta a treia) şi 5 (Îndrumarul pensionarilor fericiţi), 
care ocupă un loc important în economia lucrării.       

De asemenea, plecând de la faptul că specialiştii în 
domeniul medical afirmă că trei sferturi din tulburările 
de sănătate  sunt uşor de diagnosticat şi nu cer neapărat 
examen sau tratament medical, putând fi  combătute 
personal, în capitolul 7 sunt prezentate măsuri de 
auto-asistenţă care sprijină funcţiile de auto-vindecare  
ale organismului persoanelor vârstnice. Aspectele 
prezentate sunt  numeroase şi cuprinzătoare, cititorului 
fiindu-i oferită posibilitatea de a alege pe acelea care i 
se potrivesc.

În prefaţa cărţii autorul menţionează: ,,Prin acest 
îndrumar am do rit să arătăm  că, contrar accepţiunii 

GHIDUL  PENSIONARULUI   
ŞI  PERSOANEI  VÂRSTNICE

generale, bătrâ-
neţea nu este un  
blestem ci  momen-
tul de vârf al în-
ţelepciunii acumu-
late în viaţa activă,  
de care societatea 
are multă nevoie 
şi că sănătatea şi 
fericirea ne pot 
în soţi până la 
sfârşitul vieţii. 
Mai mult, este 
posibil să inversăm procesul de îmbătrânire, să ne 
conservăm tinereţea şi maturitatea până la 90 de ani şi 
să ne putem prelungi  viaţa activă până către 110 ani,  cu 
metodele prezentate în lucrare, cu condiţia ca cititorul 
să înţeleagă că toate acestea necesită timp, atenţie şi 
răbdare”.
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Un volum de versuri sem-
nat de dl căpitan-comandor (r) 
Nicolae Munteanu, versuri care  
au fost scrise de autor după 
împlinirea vârstei de 90 de ani.

Parcursul creativ al autorului 
poate fi descris astfel: în tinereţe 
a cochetat cu teatrul, la 50 de ani 
a pătruns pe tărâmul epigramei, la  
75 de ani  a început cu poezia, în 
special cu cea de formă fixă, iar 
în preajma vârstei de 90 de ani a 
început cu proza şi iată că după 
această vârstă revine prin acest 
volum din nou la poezie.

Versurile, în diferite registre, din 
acest volum, grupate în subtitlurile: 
Anotimpuri, Mai serioase ..., ...Şi 
mai cu haz, scot la iveală ipostaze 
diferite pe care autorul le-a trăit 

ÎN PRELUNGIRI... pe parcursul vieţii (un fel de auto-
biografie romanţată). Acestea se 
constituie şi ca un testament pe care 
talentatul autor Nicolae Munteanu 
îl lasă celor care vor veni după 
dânsul.

Nu încercăm să facem o analiză 
literară a volumului de faţă. De 
aceea, apelăm la caracterizarea făcută 
de editorul George Arhip: ,,Cu 
această nouă carte Nicolae Munteanu 
dă mărturie despre filonul bogat de 
simţire şi exprimare artistică, filon pe 
care l-a scos la lumină în urmă cu 40 
de ani şi pe care, începând cu 1999 îl 
oferă lumii şi în formă tipărită”. 

Volumul de faţă a apărut la Edi-
tura ARHIR-ART SIBIU – 2018. 

La mulţi ani maestre! Nu uita  
că şi în prelungiri... se poate marca! 

�v�   �v�   �v�

Un studiu monografic dens despre 
viaţa şi activitatea fostului general-
maior ONIŞOR N. CÂRCU, pro-
fesionist şi artilerist de excepţie al 
Armatei a 4-a, în perioada 1946-
1983. 

Pentru realizarea acestei lucrări şi-
au unit eforturile domnii col.(r) prof.
dr. Vasile Şt. Tutula şi col. (r) Ioan I. 
Cârcu, cel din urmă fiu al comunei 
Rebrişoara, Judeţul Bistriţa-Năsăud, 
localitate în care s-a născut şi eroul 
cărţii, generalul Onişor N. Cârcu, 
la 6 septembrie 1923. Aici, acesta a 
cunoscut încă din copilărie faptele 
de vitejie ale înaintaşilor, grănicerii 
din Compania a VIII-a Rebrişoara, 
fapte care au marcat devenirea în 
timp a ofiţerului şi apoi a generalului 
Onişor N. Cârcu, un camarad de 
excepţie, demn şi mândru pentru 
faptul că era urmaşul grănicerilor 
năsăudeni. Acesta a fost preocupat 
ca la cunoştinţele acumulate la 
Şcoala Normală din Năsăud, Liceul 
,,TRAIAN” din Turnu Severin, 
Şcoala Militară de Ofiţeri de Arti-

lerie ,,Regele Carol I“, Academia 
Militară Generală şi la diferite 
cursuri, să adauge mereu altele noi.

În funcţiile pe care le-a ocupat 
în cariera sa, în diferite garnizoane, 
a îmbinat strălucit pregătirea sa 
teoretică cu activitatea practică, iar 
rezultatele au fost deosebite, dovadă 
în acest sens fiind şi cele patru 
avansări la gradul următor înainte 
de termen. Şi-a îndeplinit funcţia 
de Şef al Artileriei Armatei a 3-a şi 
a 4-a (la schimbarea numerotării), 
cu un deosebit tact pedagogic şi 
înaltă responsabilitate, menţinând  
în permanenţă la un nivel foarte 
ridicat ştacheta rezultatelor acestei 
arme, datorită înaltei sale pregătiri, 
dar şi ştiinţei de a comunica şi lucra 
cu oamenii.  

Activitatea sa militară  de 
excepţie a fost îmbinată fericit 
cu activitatea pe tărâm social, 
cultural, precum şi cu viaţa de 
familie. Calităţile de excepţie ale 
generalului Onişor N. Cârcu l-au 
ajutat să creeze la Cluj o adevărată 

şcoală de pregătire pentru luptă a 
ofiţerilor de artilerie şi nu numai. 

S-a stins din viaţă la 19 octombrie 
1984, la vârsta de numai 61 de ani, 
după un an de la ieşirea la pensie. 
Îşi doarme somnul de veci în curtea 
bisericii din Rebrişoara sa dragă. 

Conţinutul cărţii de faţă se 
constituie şi într-o pagină de istorie a 
armatei, precum şi într-un îndrumar 
pentru cei care îmbrăţişează cariera 
armelor. Lucrarea a apărut la Editura 
MEGA Cluj-Napoca.

Felicitări autorilor!

GENERALUL MAIOR ONIŞOR N. CÂRCU 
(1923 – 1984) 

Un profesionist al artileriei
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CEVA, CÂNDVA... (ÎN)ŢEAPĂ
Ideea acestei cărţi, aşa cum se 

arată în argumentul plasat chiar la 
începutul acesteia, a fost sugerată 
de participarea autorului, colonel 
(r) Gheorghe Cireap, în anul 2017, 
la un concurs naţional de epigrame 
cu tema ,,Clujul în ...ţeapă”, 
unde a obţinut un merituos 
premiu doi, fiind primit apoi în 
,,Asociaţia epigramiştilor clujeni – 
SATIRICON“. 

Este lăudabil faptul că, la un an 
după acest debut, reuşeşte să publice 
o carte care conţine epigrame bine 
scrise şi bine ţintite, în contextul 
realităţilor pe care le trăim. 

Cartea în sine este ,,o poveste” 
care evocă un segment din viaţa 
unui ,,soldat” înregimentat în 
slujba unui sentiment şi unui ideal, 
acela al datoriei, al iubirii şi slujirii 
ţării sale, un sentiment care, din 

păcate, este considerat astăzi 
perimat. Povestea începe cu 
momentul intrării autorului în 
rândul marii epigrame naţionale 
contemporane, unde îşi ia în 
serios locul şi rolul de epigramist.

Este o ,,antologie umoristică”, 
o monografie de suflet,  de 
catrene, epigrame, madrigaluri 
şi alte versuri, care ne aduce în 
atenţie un om puternic, şlefuit şi 
rasat, un condei cultivat şi stilat, 
atent şi prezent întotdeauna la 
locul potrivit, gata să vadă ,,ceva”, 
,,cândva”, pentru a surprinde, a 
evoca, omagia sau a lua în ,,ţeapă”, 
un camarad, un apropiat, coleg 
sau şef, cu care a lucrat în decursul 
vieţii, în diferite momente ale 
carierei sale militare, este o carte 
vie, interesantă şi suculentă, care te 
provoacă şi te incită la lectură. 

Postfaţa cărţii este semnată 
de colonelul (r) Gavril Moisa,  
Secretar general al Ligii Scriitorilor 
Români şi vicepreşedinte al 
Asociaţiei epigramiştilor clujeni 
,,Satiricon”.

Cartea a văzut lumina tiparului 
la Editura NAPOCA NOVA.

ALBUM DE CÂNTECE PATRIOTICE, OSTĂŞEŞTI 
ŞI POPULARE DEDICATE MARII UNIRI

Albumul realizat de domnul colonel (r) Ion Pelarcă a apărut 
în acest an sub egida Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Acesta cuprinde muzică corală, patriotică şi ostăşească, precum 
şi cântece populare care, prin conţinutul lor, fac să vibreze inimile 
tuturor românilor care le ascultă. 

Dedicat atât împlinirii în 2018 a 141 de ani de la Proclamarea 
Independenţei de Stat a României, cât şi împlinirii a 100 de ani 
de la Marea Unire, albumul constituie, prin conţinutul său, un 
îndemn la iubirea de Neam şi Ţară şi un elogiu al vitejiei ostaşului 
român dintotdeauna. 

Cântecele selecţionate cuprinse în acest album se adresează 
deopotrivă  corurilor mixte cât şi celor pe voci egale, dar şi 
interpreţilor. 

Înalta vibraţie patriotică a cântecelor patriotice, ostăşeşti şi 
populare contribuie la reînvierea dragostei de ţară şi de neam, 
sentiment care din păcate a avut de suferit în ultima perioadă. 

Cuvântul înainte al albumului este semnat de domnul Grigore 
Cudalbu.  

Felicitări autorului pentru iniţiativa şi realizarea acestui album!
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CRONICĂ ÎN TREI
INO, ANA şi CEHAŞ

O carte năpădită de amintirile 
celor care şi-au pus semnătura 
pe ea, respectiv prof. Ana 
Dumitrescu, scriitorul Ion N. 
Oprea şi editorialistul şi scriitorul 
Constantin Gh. Huşanu, cei care 
s-au aflat un număr însemnat de 
ani la timona Cenaclului literar la 
distanţă de la Iaşi, în cadrul căruia 
au fost aduse în prim-plan teme de 
mare interes public şi de actualitate, 
unele dintre acestea de o mare 
sensibilitate şi chiar predictibilitate. 

Stau mărturie în acest sens cele 
15 volume cu diferite tematici, 
toate cu un număr mare de pagini, 
publicate pe parcursul a aproape  
10 ani. Toate acestea au o poveste 
a lor, pe care o putem desluşi mai 
lesne în cartea de faţă, din relatările 
celor trei autori. 

Din anii existenţei acestui 
cenaclu, semnatarii cărţii ne 
dezvăluie, pe de o parte intensitatea 
activităţilor personale, iar pe de altă 
parte aspecte de ordin relaţional 
dintre cele mai diferite cu cei 
aproape 200 de cenaclişti, unii 
dintre ei, ce-i drept, cu activitate 
redusă. 

Deşi cenaclul a ,,pus punct 
activităţii sale”, după apariţia celui 
de-al 15-lea volum, cu titlul ,,Să 
ne iubim pământul strămoşesc”, 
apărut în prima parte a Anului 
Centenarului  Marii Uniri, a lăsat 
pentru cei interesaţi o uşă deschisă, 
prin proiectul ,,Istorii, comentarii 
miscellanea”, un mozaic trimestrial 
sau semestrial cu subiecte dintre 
cele mai diferite. Nu este exclus ca 
autorii cărţii să revină, tot în acelaşi 

format, cu aspecte din activitatea lor 
neobosită pe plan literar, cultural şi 
social.  

Cartea a apărut la Editura Ar-
monii Cuturale Adjud 2018. 

Felicitări autorilor pentru aceas-
tă carte!

SATUL COPILĂRIEI MELE
O monografie a satului Bucşeşti 

din judeţul Bacău, pe care autorul, 
domnul colonel (r) prof. Constantin 
Zavati, veteran de război, a ţinut 

să-l viziteze la împlinirea vârstei de  
94 de ani, ca urmare a iniţiativei 
vărului său Ionică Ghineţ şi bună-
voinţei inginerului Liviu Filiman, 
originar din Bucşeşti.  Am spune 
că este în acelaşi timp şi o carte  
de impresii, în care semnatarul ei 
notează aspecte inedite de cum 
arăta drumul spre sat şi care erau 
obiceiurile acestuia pe vremea 
copilăriei sale, când îşi petrecea aici 
vacanţele la bunica dinspre mamă, 
Maria Ghineţ, şi care sunt valorile 
promovate azi. 

I-au mijlocit acest lucru puţinele 
rude ale sale care vieţuiesc în acest 
sat, dar şi alţi cetăţeni pe care autorul 
i-a cunoscut în vizitele sale de mai 
tărziu, mai ales din vremea când 
funcţiona ca profesor de chimie la 
Liceul ,,Vasile Alecsandri” sau pe 
care i-a cunoscut ad-hoc. 

În memoria autorului au rămas  
vii momente memorabile din vre-

mea copilăriei, cu privire la seceriş, 
călcatul strugurilor, desfăşurarea 
horelor şi altele şi care, toate la un 
loc, dau imaginea satului românesc 
de acum 80-70 de ani.

Cartea cuprinde şi o serie de 
aspecte ale satului românesc de 
azi care, deşi schimbat în bine, 
are parcă mai puţină viaţă, din 
cauza îmbătrânirii populaţiei şi a 
plecărilor masive către oraş sau în 
străinătate. 

Cartea mai cuprinde şi alte 
aspecte din viaţa autorului ei, 
aspecte de care cititorii noştri au 
luat cunoştinţă cu ocazia prezentării 
şi altor cărţi semnate de colonel (r) 
prof. Constantin Zavati. 

Autorul a fost ajutat la reali-
zarea acestei cărţi de fiica sa, prof. 
Mariana Carmen Gardner şi gine-
rele său John Edward Gardner. 

Lucrarea a apărut la Editura 
DOCUCENTER, Bacău  2018.

Felicitări autorului !
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DICŢIONAR DE ÎNŢELEPCIUNE
Este un dicţionar unicat, prin 

problematica sa, în literatura 
română şi mult mai complet 
decât cel al profesorului Theofil 
Simenschy, care cuprindea numai 
filozofii antici şi parţial pe cei 
moderni.

Cei trei autori care şi-au unit 
forţele pentru a da naştere unei 
astfel de nestemate, respectiv prof. 
dr. Dumitru Tudose, fost profesor 
la Liceul Militar „Ştefan cel Mare” 
din Câmpulung Moldovenesc, 
au to rul a cărui contribuţie este 
decisivă şi doamnele profesoare 
Teodora Cireş şi Elena Cojocaru,  
s-au angajat încă de la început 
într-o întreprindere temerară.  Pe 
parcurs însă, având la îndemână 
caiete, dosare şi bibliorafturi, în care 
s-au  acumulat în timp un număr 
însemnat de cugetări, dar şi prin 

parcurgerea unei vaste bibliografii, 
autorii, prin perseverenţa lor, 
reuşesc să ducă la bun sfârşit această 
vastă lucrare.    

În elaborarea acestui dicţionar, 
aşa cum declară profesorul Dumitru 
Tudose, „S-a avut în vedere de la 
început o prezentare sistematică clară 
a temelor abordate şi a cugetărilor  
în fiecare temă”. Totodată, acest 
dicţionar este unul enciclopedic,  
prin aria sa de cuprindere, dovedind 
înalta pregătire a celor trei autori 
temerari, care pun la îndemâna 
cititorului şi o vastă bibliografie.  

Nu vom încerca să facem o 
prezentare exhaustivă a acestuia, 
subliniem însă că dicţionarul 
este un instrument de lucru de 
o excepţională valoare, care nu 
ar trebui să lipsească de pe masa 
niciunui intelectual.

Această nestemată a apărut 
în acest An Centenar la Editura  
PIM – Iaşi. 

Felicitări autorilor !  Şi în atenţia 
celor care ar putea finanţa apariţia 
unui tiraj suficient, astfel încât 
lucrarea să ajungă măcar în toate 
bibliotecile mari din România.

. . .ŞI REVISTE Revista Forţelor Aeriene Române ,,CER SENIN” Nr. 2 
(153)/2018 pe care am primit-o de curând la redacţia noastră 
aduce în prim-plan, în primul rând, Mesajul Şefului Statului 
Major al Forţelor Aeriene, domnul General de Flotilă Aeriană 
dr. Viorel Pană, cu prilejul Zilei Aviaţiei şi a Forţelor Aeriene 
(20 iulie 2018).

Cuprinsul revistei evidenţiază, prin texte şi imagini, munca 
neobosită a celor care duc mai departe, la cote deosebite, tradiţiile 
din domeniul apărării aeriene. 

Cititorul va găsi astfel date şi informaţii privind misiunea de 
poliţie aeriană,  aflată la a treia rotaţie, aspecte cu privire la înalta 
conştiinţă a celor care-şi desfăşoară activitatea în domeniul 
apărării aeriene, repere ale industriei aeronautice, modalităţi de 
instruire şi pregătire profesională, relaţionarea dintre consilierii 
juridici din F.A. cu structurile juridice din teritoriu, locul şi 
rolul convocărilor pe categorii de personal (în cazul de faţă a 
maiştrilor militari şi subofiţerilor de comandă din F.A.), show-
urile aeriene, importanţa şi frumuseţea lor, pregătirea piloţilor 
militari în afara ţării prin modalităţi diferite, minimizarea 
riscurilor prin sistemul de management al siguranţei etc. 

Totodată, revista pune la dispoziţia celor interesaţi aspecte 
privind Sesiunea Parlamentului European al Asociaţiilor Forţelor 
Aeriene; Aniversarea a 20 de ani a Depozitului Intermediar de 
Arhivă; Aviaţia română la manevrele regale din anul 1911 de la 
Roman etc.

Dând o importanţă deosebită cinstirii eroilor aviaţiei române 
în Anul Centenarului Marii Uniri, revista de faţă prezintă faptele 
de armă ale Căpitanului aviator Alexandru Şerbănescu.

CER SENIN
Nr. 2 (153) / 2018
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PERISCOP 
Nr. 2 (42)/2018

Prezentul număr al publicaţiei 
de mai sus, editată de Asociaţia 
Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere din Serviciul de 
Informaţii Externe, începe cu 
rubrica ,,IN MEMORIAM”, în  
care este adus în prim-plan Aca-
demicianul Dinu Giurescu, care a 
făcut parte mulţi ani din echipa de 
consultanţi ai revistei. 

În continuare, 20 % din econo mia 
revistei este destinată Centenarului 
Marii Uniri. Din această rubrică 
menţionăm următoarele materiale: 
Din lupta românilor transilvăneni 
pentru realizarea idealului naţional;  
Problema Bucovinei între semnarea 
anexei secrete a Pactului Molotov- 
Ribbentrop şi nota ultimativă 
sovietică din 26 iunie 1940;  
Marea Unire şi vecinii României- 
semnificaţia internaţională a actului 
de la 1918;  România lui Ferdinand;  
Marea Unire a Românilor şi 

mitul progresist despre triumful 
naţiunilor. 

Redacţia revistei acordă şi în 
acest număr o atenţie deosebită, aşa 
cum o face de altfel în mod constant, 
rubricii: Cultura de secu ritate, 
cultura politică, în care, în acest 
număr găsim aspecte interesante în 
450 de ani de la Edictul Dietei de 
la Turda, dominat de neadevăruri, 
batjocoră şi cinism şi Istoria  
la timpul viitor. America între 
puterea soft şi puterea hard, o 
analiză pertinentă a problema-
ticilor din titlu.

În rubricile Servicii speciale, 
în cele cinci materiale publicate, 
descoperim modalităţi dintre cele 
mai variate ale spionajului, iar în  
Analize politico-strategice facem 
cunoştinţă cu aspecte care privesc 
noua guvernare de la Budapesta, 
precum şi despre Consecinţele 
negative ale separatismului catalan.

Celelalte rubrici ale acestei 
reviste sunt deosebit de interesante 
şi ne-au reţinut atenţia  Arhiva 

periscopului şi Memorialistică, 
consemnări, dezbateri.

Revista scoate în evidenţă şi 
activităţile pe care A.N.C.M.R.R. 
din SIE le-a dedicat Centenarului 
Marii Uniri. 

Felicitări Redacţiei revistei! 

În cea de-a doua parte a acestui an, am mai primit la redacţie următoarele: cartea „Din preaplinul unui 
vărsător“ ediţia a II-a revăzută şi agăugită, de colonel (r) Tc. Mihai Purcaru; publicaţia „Rezervistul“  
nr. 101-104, organ al Filialei judeţene Iaşi a A.N.C.M.R.R. şi revista „Rezervistul sibian“, nr. 2 şi 3/2018, 
organul de presă al Filialei judeţene Sibiu a A.N.C.M.R.R.
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Motto: ,,Principe între creştini, cel mai viteaz şi cel 
mai ager…, viteaz în războaie…, strălucit diplomat…, 
priceput gospodar…, un mare voievod şi domn”. 

Johannes Leunclavius- istoric german 
(1533-1593)

În ziua de 31 ianuarie 1418 se stingea din viaţă 
domnul Ţării Româneşti, Mircea Voievod, numit 
mai târziu ,,cel Mare”, sau ,,cel Bătrân”, care timp de 
32 de ani a condus statul muntean, ridicându-l la un 
nivel de maximă înflorire economică, militară, politică  
şi culturală, pentru acea epocă. El a ştiut, ca nimeni 
altul până atunci, să ţină piept puternicului imperiu 
al sultanilor, înscriindu-şi numele printre cei mai de 
seamă apărători ai Creştinătăţii, reprezentând un 
adevărat reper pentru urmaşi. 

Mircea Voievod a urcat în scaunul domnesc de la 
Argeş la 23 septembrie 1386,  după moartea fratelui 
său Dan I (1385-1386) şi în scurtă vreme a reuşit să 
impulsioneze dezvoltarea economică a ţării, emiterea 
de monede, intensificarea comerţului cu românii de 
peste munţi şi cu cei de peste Milcov; pe plan militar a 
construit puternice cetăţi fortificate, a pus bazele oastei 
celei mari, adică a ridicării întregului popor în situaţii 
de mare primejdie pentru ţară; pe plan cultural a 
sprijinit activitatea copiştilor, caligrafilor şi a zugravilor 
de biserici, dovedindu-se un mare ctitor de mănăstiri şi 
biserici pe întregul cuprins al ţării.

În faţa primejdiei străine a ştiut să-şi apere „sărăcia 
şi nevoile şi neamul“, aşa cum minunat ,,grăia” , în 
Scrisoarea a III-a Eminescu, Luceafărul poeziei 
româneşti, reuşind să extindă hotarele ţării până la 
Marea cea Mare, dar şi dincolo de munţi, în Transilvania, 
lăsând în urma sa un stat întins şi respectat. 

În acele vremuri Ţara Românească se întindea de la 
Severin până în ţinuturile tătăreşti, numite şi Basarabia. 
Sub stăpânirea lui Mircea se mai aflau: Cetatea Chilia, 
Dobrogea, împreună cu Cetatea Dârstorului (numită 
mai apoi Silistra), ţinuturile Amlaşului şi Făgăraşului 
de dincolo de munţi (stăpânite odinioară de Vlaicu 
Vodă), precum şi amândouă maluri ale Dunării, 

 600 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE 
VEŞNICE A LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN

Colonel (r) dr. CRISTACHE GHEORGHE
Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

din Dobrogea până la Severin. Mircea se intitula  
într-un hrisov dat Mănăstirii Cozia în 1387: ,,Io 
Mircea, mare voievod şi singur stăpânitor, domn a 
toată ţara Ungrovlahiei şi a părţilor de peste munţi, 
încă şi spre părţile tătăreşti şi herţeg, al Amlaşului 
şi Făgăraşului şi domn al Banatului, Severinului şi 
de amândouă părţile, peste toată Podunaria, până la 
Marea cea Mare şi singur stăpânitor al cetăţii Dârstor”. 

Aşa se înscriau pe pământul Europei şi nu în altă 
parte hotarele Ţării Româneşti în vremea lui Mircea 
Voievod, când de la miazăzi se ridica uraganul otoman. 

Pentru o mai bună şi mai lesnicioasă cârmuire, 
Mircea şi-a împărţit ţara în judeţe, dând fiecărui 
judeţ câte o căpetenie. Temându-se de vecini, dar mai 
ales de turci, el şi-a alcătuit o armată, îndeosebi din 
ostaşi dedaţi cu meşteşugul războiului. Meşterii au 
înălţat mândre şi tari ziduri de cetate ori de mănăstire. 

FILE DE ISTORIE
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Voievodul încheia tratate, trimitea şi primea voia bună a 
soliilor de pace. Dar mai cu seamă lega strânse prietenii 
cu domnitorii Moldovei, Petru şi Roman Muşat, mai 
ales cu Alexandru cel Bun (1400-1432).     

În acelaşi timp, în lumea europeană se pritoceau 
vremuri de vrajbă mare. Cavalerii francezi şi cei 
englezi se hărţuiau într-un război lung şi greu, războiul 
numit de o sută de ani. În imperiul german, feudalii 
se certau între ei pentru pământ, putere şi glorie. 
Acelaşi lucru se petrecea şi în Ungaria. În Polonia 
domneau hărţuieli pentru domnie, iar Serbia cădea, 
bucată cu bucată, sub robia otomană. Aceeaşi soartă o 
aveau şi ţaratele bulgare, căci în vremea asta otomanii 
treceau Marea Marmara, ocupau câte o provincie din 
imperiul Bizantin,  reducându-l doar la Cetatea 
Constantinopolului, iar sultanul Baiazid Ilderim 
(Fulgerul) zdrobise pe Câmpia Mierlei oştile 
principilor sârbi, bulgari, albanezi, macedoneni. 
Se străduia acum să treacă Dunărea, să-i subjuge 
şi pe români, unguri, germani şi să ajungă în 
inima Europei, în Italia, ca ,,din pristolul de la 
Roma” să dea ,,calului ovăz”.                 

 Despre cea dintâi bătălie cu armata lui Baiazid,  
acolo, ,,la Rovine în câmpie” (10 octombrie 1394), 
cronica vremii consemnează:  „…Şi fu război mare, 
cât se întuneca de nu se vedea văzduhul de mulţimea 
săgeatelor. Şi mai pierde Baiazid  oastea lui cu totul…
pe Mircea îl bucură nespus victoria. Pe Baiazid îl 
sperie marile pierderi suferite şi renunţă la planul 
de cucerirea Ţării Româneşti”. 

În luptele de la Rovine românii au 
folosit nu numai armata şi dibăcia 
ostăşească, ci şi tot ce le oferea terenul 
ca mijloc de apărare, dealurile şi văile, 
mlaştinile şi „râul, ramul“, cum zice 
Eminescu. De aceea, în cronică, ziua de 
10 octombrie 1394  s-a scris cu slovă de 
foc şi a luminat ca o torţă marile nădejdi. 

Peste doi ani, la Nicopole, 
Mircea Vodă a cerut, cum 
spune cronicarul Hans 
Schiltberger,  să atace întâi 
el, cu românii, nu din trufie, 
ci numai pentru că ştia seama 

şi meşteşugul de luptă al lui Baiazid.  Dar un ambiţios 
duce de Burgundia a pornit necugetat la atac, fără a ţine 
seamă de tactica şi de marele talent de comandant ale 
lui Baiazid, căzând în cursă şi astfel pierzând cruciada 
de la Nicopole, din 1396. 

Dar Mircea n-a deznădăjduit. S-a întors în ţară, a 
făcut ordine, a înnoit alianţa cu Moldova, şi-a întărit 
teritoriile transilvane ale stăpânirii sale, urmărind să 
strângă rândurile tuturor celor de acelaşi grai şi de 
aceeaşi lege, să înmănuncheze toţi românii ameninţaţi 
de aceeaşi primejdie: invazia otomană. Iar în anul 
următor,  când o nouă armată turcă a trecut Dunărea, 
ostaşii lui Mircea au pus-o iar la pământ, ca şi la Rovine.

Peste alţi trei ani, 60.000 de otomani se întorceau 
din Ungaria, încărcaţi cu multă pradă;  Mircea i-a lovit 
prin surprindere  şi i-a spulberat. Spune cronica: abia 
3000 au mai scăpat peste Dunăre. 

Mircea cel Bătrân a ridicat astfel Ţara Românească 
la rangul înalt de scut al Europei împotriva invaziilor 
otomane, dar totodată a înţeles limpede:  sunt bune 
alianţele cu cruciaţii apuseni, dar numai o unire 
a popoarelor de la Dunăre şi îndeosebi o unire 
a voievozilor din Moldova, Transilvania şi Ţara 
Românească  putea zăgăzui năvala otomană. De aceea, 
marea grijă de a întări mai cu seamă prietenia cu  
aceşti ocârmuitori. 

După 1402, când Baiazid cade prins în mâinile lui 
Timur Lenk, politica lui Mircea, înţeleaptă şi rodnică 

în a-i învrăjbi pe fiii Sultanului în lupta lor pentru 
Tron, face să domnească la Dunăre liniştea mai 
bine de 10 ani. De aceea, pe drept cuvânt, lumea 
îl socotea pe Mircea ,,dintre creştini, principele 
cel mai puternic şi mai viteaz”.

Când sultan a ajuns Mahomed, un alt 
pretendent decât cel sprijinit de Mircea, acesta a 
cumpănit adânc şi a înţeles  că altă scăpare nu se 
află fără să plătească tribut, tocmai pentru a feri 

ţara şi poporul de ocupaţia otomană. Un 
tribut ca să i se recunoască autonomia, 
să nu se amestece nici un otoman  
în conducerea ţării, să nu ţină niciun 
soldat pe pământ românesc, să nu se 
zidească nicio moschee la miazănoapte 

de Dunăre. 
Era mult, foarte mult! Şi 

era mai cu seamă o înţeleaptă 
politică de conservare a unei 

cât mai mari libertăţi 
naţionale.

Ştiind toate acestea, 
să ne apropiem de mor-
mântul lui Mircea din 
� Statuia lui Mircea 
cel Bătrân, din Tulcea
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pronaosul Mănăstirii Cozia.  O inscripţie nouă pe o 
lespede sună astfel: ,,Aici odihnesc rămăşiţele lui Mircea, 
Domnul Ţării Româneşti, adormit în anul 1418”.  Aşa 
a intrat în istorie cel care, peste trei decenii, a cârmuit  
cu minte clară şi mână fermă ţara, cel care printre 
cei dintâi a iniţiat solidaritatea românească  în lupta 
antiotomană şi nu numai, a dobândit mari succese 
în păstrarea libertăţii poporului român şi în apărarea 
Europei, cel care s-a bătut cu străşnicie ca să-şi apere 
,,sărăcia şi nevoile şi neamul”.

Marele nostru istoric Dimitrie Onciul, în discursul 
susţinut la Catedrala Mitropolitană din Bucureşti, 
afirma: ,, Din mormântul său de la Cozia, umbra lui ne 
însufleţeşte, îndemnându-ne la faptele iubirii de ţară şi ale 
tăriei de credinţă, virtuţi prin care cu vitejie şi înţelepciune  
şi-a cucerit cunună de glorie nepieritoare”.     

Ne îngăduim să considerăm că cele spuse de marele 
istoric, cu peste o sută de ani în urmă, sunt de reală 
actualitate şi astăzi. 

Printr-o fericită coincidenţă, anul în care 
comemorăm 600 de ani de la trecerea în veşnicie 
a Voievodului ne aduce în memorie şi pe marii eroi 
şi făuritori ai istoriei noastre,  care prin vitejie, 
înţelepciune şi dragoste pentru glia străbună, au 

contribuit la edificarea şi afirmarea statului român, 
prin Marea Unire de acum o sută de ani, desăvârşită la  
1 Decembrie 1918. 

Binecuvântată fie în istorie, în conştiinţa naţională, 
ca şi în inimile noastre, amintirea Domnului Ţării 
Româneşti, Mircea cel Bătrân, cel care de şase veacuri, 
aşa cum afirma Dimitrie Onciul, ne veghează din 
ctitoria sa de la Cozia. 

Fie ca măreţia faptelor sale şi dragostea faţă de glia 
străbună să rămână pildă vie de urmat pentru noi toţi, 
pentru generaţiile de astăzi şi cele care vor veni, pentru 
a contribui, aşa cum se cuvine, la edificarea şi afirmarea 
Patriei noastre România. 

Bătălia de la Rovine, 1395
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PROBLEME DE INTERES

Schimbările care au avut loc în aproape două 
decenii ale secolului XXI au creat premise favorabile 
privind creşterea rolului şi importanţei economice, 
politice, sociale, culturale, militare şi de altă natură ale 
Dunării.

Cu o lungime de 2800 km şi cu o suprafaţă a 
bazinului de 805.300 km2, ceea ce înseamnă 8 % din 
suprafaţa continentului, Dunărea reprezintă al doilea 
fluviu din Europa, după Volga.

Izvorând din Munţii Pădurea Neagră, marele fluviu 
european străbate 10 ţări, 30 de oraşe, din care patru 
sunt capitale, respectiv Viena, Budapesta, Belgrad şi 
Bratislava, fiind alimentat pe întregul său traseu de 
peste 100 de afluenţi. Lungul său drum, orientat de 
la vest la est, străbate în primul rând, pe o lungime de  
614 km, teritoriul german, constituie graniţa naturală 
între Germania şi Austria pe 25 km, apoi curge pe 
teritoriul Austriei 336 km. Marchează frontiera 
Slovaciei cu Austria pe 17 km şi cu Ungaria pe 168 km.  
Străbate Ungaria de la nord la sud pe o lungime de  
264 km. şi apoi pe teritoriul Iugoslaviei pe o distanţă 
de 351 km. Constituie frontiera naturală în limita a 
296 km între România şi Serbia (de la Baziaş până la 
gura râului Timoc). Formează apoi, pe o lungime de 
470 km, graniţa naturală dintre România şi Bulgaria 
(de la gura râului Timoc până la Silistra). După ce 
străbate 212 km pe teritoriul românesc, constituie hotar 
între România şi Republica Moldova pe distanţa de  
500 metri şi apoi cu Ucraina pe 153,5 km.

Urmărind traseul descris mai sus constatăm că 
Dunărea străbate regiuni variate sub aspect morfologic, 
munţi vechi hercinici, munţi tineri aparţinând lanţului 
alpino-dinaric-carpato-balcanic, podişuri şi câmpii, 
regiuni cu influenţe climatice oceanice, baltice, sub-
me diteraneene şi continentale, care îşi lasă vrând-
nevrând pecetea asupra caracteristicilor morfologice 
şi hidrologice, caracteristici care, la rândul lor, 
influenţează aspectele economice, sociale, culturale, 
militare şi de altă natură ale statelor europene, care 
beneficiază, într-o măsură mai mare sau mai mică, de 
binefacerile existenţei acestui fluviu. 

De la izvoare şi până la vărsare fluviul deschide şase 
porţi1 care asigură legătura între Dunăre şi celelalte 
bazine hidrografice ale continentului, problematică 

DUNĂREA – PERSPECTIVĂ 
GEOSTRATEGICĂ ŞI GEOPOLITICĂ

General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

ce capătă o importanţă sporită pentru toate ţările 
europene.

Cale navigabilă şi comercială de necontestat care 
leagă vestul cu estul Europei şi prin Marea Neagră 
cu restul lumii, Dunărea se constituie într-un factor 
principal de existenţă a popoarelor riverane, primatul 
în acest sens constituindu-l aspectele economice şi 
comerciale. Nu întâmplător, savantul român Grigore 
Antipa, cu aproape 100 de ani în urmă, remarca faptul 
că ,,Cine vrea să priceapă chestiunea Dunării trebuie să 
priceapă mai întâi fluviul şi viaţa lui, căci înainte de a fi 
o chestiune de geografie fizică, este o chestiune economică şi 
comercială”2. 

O retrospectivă asupra instituirii şi evoluţiei 
regimului juridic al Dunării, de la primele reglementări 
în domeniu şi până în zilele noastre, ne dezvăluie 
faptul că acest mare fluviu, în special prin gurile sale, 
a generat de-a lungul secolelor o evidentă geopolitică. 
O confruntare permanentă în care nu de puţine ori 
ţările riverane au pierdut la masa verde o parte din  
facilităţile care li s-ar fi cuvenit3.        

O privire atentă ne relevă că geopolitica şi geo-
strategia Dunării şi a Balcanilor au vizat permanent, 
printre altele, controlul porţii de trecere între est şi 
vest, adică culoarul strategic logistic al Dunării şi 
culoarul maritim, adică vechiul ,,drum al mătăsii”. 
Iată de ce nu ne mai miră, în acest context, că existenţa 
unor stări conflictuale manifeste sau latente din anii de 
după căderea „Cortinei de fier” a adus grave prejudicii 
atât în planul securităţii şi stabilităţii şi nu mai puţin 
în cel economic. 

Criza iugoslavă, o criză previzibilă, alimentată 
timp de jumătate de secol prin acea dezvoltare inegală 
a ţărilor care compuneau această federaţie a fost abil 
exploatată chiar de către vestul dezvoltat. În acest sens 
ni se pare de notorietate faptul că Germania  şi-a refăcut 
într-un timp relativ scurt culoarul strategic al Dunării, 
prin includerea sub influenţa sa a Slovaciei, Austriei, 
Ungariei, Croaţiei şi Sloveniei  şi că extinderea spre 
est a NATO, precum şi o serie de acţiuni politico-
diplomatice  vizează în mod discret uneori, dar alte ori 
mai puţin discret şi culoarul strategic deschis de acest 
mare fluviu european. Nu putem să nu remarcăm în 
acest cadru poziţia Federaţiei Ruse, care se consideră 
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în anumite probleme moştenitoarea URSS şi care, 
împreună cu Ucraina şi Bulgaria, deşi voalat, îşi menţin 
tendinţa de a avea controlul asupra gurilor Dunării, 
celor trei nefiindu-le indiferentă, bineînţeles, întreaga 
problematică a culoarului dunărean, culoar strategic, 
politic şi logistic în acelaşi timp. 

Contextul geopolitic şi deopotrivă geostrategic 
actual, cu luminile şi umbrele lui, nu ne împiedică să 
visăm, dar ce vis frumos, la faptul că Dunărea s-ar putea 
constitui cândva într-un factor cu adevărat integrator, 
prin realizarea, în primul rând, a ceea ce am numi 
interconectarea căilor naţionale de ape navigabile 
şi constituirea unei reţele continentale unificate 
de navigaţie fluvială în care interesele naţionale ale 
ţărilor riverane să se împletească în mod armonios cu 
cele general europene. 

Un exemplu edificator în această direcţie îl 
constituie Canalul Dunăre-Main-Rin 4 şi nu mai puţin 
Canalul Dunăre-Marea Neagră5, care au deschis calea 
realizării unor legături lesnicioase între zona puternic 
dezvoltată din punct de vedere economic din nord-
vestul Europei şi statele sud-dunărene, unind Marea 
Nordului cu Marea Neagră. 

Valorificarea în bune condiţii a ceea ce au 
comun ţările din bazinul dunărean este în beneficiul 
acestora, prin influenţele pe măsură asupra dezvoltării 
economice, sociale, politice şi de altă natură. 

În această idee nu putem să nu subliniem că 
dinamismul schimbărilor care au loc impune, printre 
altele, şi instituţionalizarea unor noi mecanisme 
care să amprenteze prin noi parametri conlucrarea 
şi colaborarea dintre ţările riverane Dunării, dar şi 
dintre acestea şi celelalte state interesate să participe 
la exploatarea marelui curs de apă european, din punct 
de vedere economic, navigabil, energetic, turistic, 
militar etc. Acum, când arhitectura economică şi de 
securitate a Europei cunoaşte noi şi noi prefaceri, 
grupul ţărilor care fac parte din bazinul dunărean – 
deşi un adevărat mozaic – ar putea contribui efectiv în 
această direcţie. Când ne gândim la acest lucru avem 
în vedere o anumită identitate a acestui grup de state, 
care îşi valorifică experienţa lor în domeniul cooperării 
danubiene, pe baza a ceea ce au în comun, ţinând seamă 
şi de ce se petrece în interiorul spaţiului în discuţie. 

Dunărea ar putea deveni astfel un simbol al 
noii unităţi a Europei, factorul integrator, calea de 
apropiere a perspectivei privind realizarea unui spaţiu 
economic şi de securitate comun. Pentru realizarea 
acestui deziderat se cere însă o fermă voinţă politică 
şi realizarea a ceea ce s-ar putea numi comuniune de 
interese.  

,,Punte” de legătură între sudul european şi vestul 
continental, Dunărea este privită de către ţările 
riverane, printre care şi România, ca un aliniament 

puternic cu valoare de obstacol, dar şi ca o direcţie 
strategică de importanţă deosebită, care generează o 
geopolitică pe măsură. Astfel, orice analiză a rolului 
acestui important curs de apă şi a sistemelor de canale 
şi lucrări de artă aferente nu poate să nu ţină seamă de 
valoarea fluviului ca arteră de circulaţie, pe de o parte 
şi valoarea lui ca obstacol, pe de altă parte. 

Nu este lipsită de interes nici examinarea aspectelor 
privind alianţele politico-militare existente sau posibil 
a fi realizate între unele state riverane şi eventualele 
eforturi care  s-ar impune din partea celorlalte, pentru 
menţinerea statu-quo-ului în cazul unor conflicte care 
ar putea afecta o parte din bazinul dunărean, care să 
paralizeze întreaga activitate economico-financiară pe 
fluviu. Nu trebuie neglijat, în cadrul analizelor care se 
întreprind, faptul că fluviul Dunărea este controlat în 
prezent de state aparţinând NATO şi UE , structurilor 
din fostul spaţiu sovietic, de state nealiniate şi neutre 
etc. 

Acest larg spectru de state poate influenţa realizarea 
securităţii în bazinul dunărean şi pe continentul 
european în general. 

Toate cele arătate impun însă realizarea unificării 
sistemului dunărean de navigaţie, ţinându-se cont de 
interesele statelor direct implicate şi de cele ale unora 
interesate, ceea ce s-ar constitui într-o formă a unităţii 
Europei, dar şi o bază a bunăstării comune. 

În opinia noastră, transformarea spaţiului dunărean 
într-o zonă a cooperării economice, politice, culturale, 
ştiinţifice, ecologice şi de altă natură, scoaterea 
acesteia de sub influenţa politicii de forţă, imixtiunii 
şi presiunii, a sferelor de influenţă, poate avea aspecte 
benefice asupra securităţii europene şi internaţionale, a 
dezvoltării şi progresului fiecărui stat european.  

Importanţa Dunării din punct de vedere geopolitic 
şi geostrategic capătă noi dimensiuni dacă avem în 
vedere întregul sistem aferent fluviului, sistem în care 
se includ afluenţii, canalele navigabile, construcţiile 
hidrotehnice. Funcţie de dispunere, importanţă, 
regim juridic şi de folosinţă, acestea pot avea efecte de 
echilibru sau dezechilibru, atât asupra mediului, dar şi 
asupra unor aspecte care ţin de domenii, precum cele 
politice, sociale, culturale, economice, militare etc. O 
problematică plurivalentă care se impune a fi unitar 
reglementată pentru toţi beneficiarii. 

Astfel, spre exemplu, întreruperea circulaţiei  
pe canalele Rin-Main-Dunăre sau Dunăre-Marea 
Neagră poate avea efecte în întregul bazin dunărean, 
efecte care nu se vor repercuta numai asupra unei 
anumite laturi, ci asupra întregului sistem de relaţii 
stabilit între ţările din bazinul dunărean şi din afara 
acestuia. 

Importanţa strategică a Dunării constă astăzi, în 
primul rând, în valoarea ei economică. În condiţiile 
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înrăutăţirii relaţiilor între statele riverane, sprijinite şi 
de alte ţări sau grupuri de ţări interesate, adoptarea 
unor măsuri restrictive privind navigaţia nu poate avea 
decât consecinţe catastrofale asupra întregului comerţ 
european care se derulează pe fluviu. În acest sens se 
pot aduce în discuţie consecinţele suferite de toate 
ţările europene ca urmare a conflictului din spaţiul 
ex-iugoslav şi embargoului aplicat unor state din acest 
spaţiu. Referindu-ne în acest cadru doar la România, 
am constatat că punerea în aplicare a embargoului, 
începând cu noiembrie 1992, a avut consecinţe 
dramatice asupra economiei româneşti, traficul scăzând 
de la circa 150 de milioane de tone, la 20 de milioane 
tone în 1994 şi la 39 de milioane tone în 1995. Totodată, 
după bombardarea porturilor fluviale din Iugoslavia 
de către aviaţia NATO şi instituirea embargoului 
petrolier, traficul pe Dunăre a scăzut foarte mult, 
astfel că pentru companiile româneşti acesta a devenit 
aproape inexistent. Deblocarea Dunării în contextul 
evoluţiilor politice din Iugoslavia a fost de bun augur 
pentru România, în special, dar şi pentru celelalte  
ţări europene riverane fluviului. 

Dacă analizăm modul în care este percepută Dunărea 
de către statele riverane şi nu numai, constatăm destule 
desincronizări şi, mai ales, o preocupare încă scăzută 
privind armonizarea intereselor. 

În aceste condiţii nu ne mai miră că apar voci care 
se pronunţă pentru modificarea convenţiei actuale 
asupra Dunării şi a atribuţiilor Comisiei Dunării care 
defavorizează unele state. Nu trebuie să se uite că 
modificarea unilaterală a unor norme privind regimul 
de navigaţie pe sectoarele naţionale, precum şi apariţia 
unor divergenţe în aplicarea normelor internaţionale 
cu privire la navigaţia pe fluviu ş.a. ar putea impune 
necesitatea asistenţei internaţionale pentru rezolvarea 
diferendelor şi ar putea face posibilă scoaterea de sub 
jurisdicţia statelor riverane a acestui important curs de 
apă şi introducerea gestionării internaţionale (a marilor 
puteri interesate), ceea ce nu ar fi în beneficiul celor 
care îl exploatează direct astăzi. 

O sursă importantă de tensiune poate fi generată de 
problemele ecologice. Creşterea numărului şi naturii 
agenţilor poluanţi ridică probleme extrem de complexe, 
greu de soluţionat. Aceasta nu înseamnă că lucrurile 
trebuie lăsate la voia întâmplării. Nu ne putem permite 
să ,,îmbolnăvim” cea mai importantă magistrală de apă 
a Europei.

În acest sens, la ora actuală dacă comparăm regimu-
rile de protecţie instituite pentru Rin şi Dunăre 
constatăm încă diferenţe. Analiza comparativă a regi-
murilor de protecţie actuale împotriva poluării celor 
două fluvii dă câştig de cauză celor stabilite pentru Rin. 

Având în vedere însă că Dunărea a devenit, de o 
bună bucată de timp, o cale navigabilă între două mări 

– Marea Nordului, Marea Neagră – s-ar impune să 
vorbim de un regim unic de protecţie din punct de 
vedere ecologic. Regimul juridic al Dunării va trebui 
îmbunătăţit cu reglementări juridice şi forme de 
colaborare bi şi multilaterale adecvate, care să înfăţişeze 
integral aspectele ecologice care se impun acestei căi 
navigabile, în totalitatea sa. 

Este necesar ca România să întreprindă, cu 
consecvenţă, acţiuni care să contribuie la consolidarea 
spaţiului economic al Mării Negre, precum şi la 
stabilitatea acestuia pentru a conecta mai strâns 
interesele statelor UE, dar şi ale celorlalte ţări ale 
continentului european, faţă de navigaţia pe Dunăre 
şi de aici, prin Marea Neagră, spre Orientul Mijlociu 
şi Asia.   

În noile condiţii internaţionale păstrarea statu-
quo-ului Dunării este fundamentală pentru România, 
în susţinerea şi prezervarea propriei securităţi, precum 
şi îndeplinirii răspunderilor care îi revin ca membru 
al UE şi NATO. Când subliniem acest lucru avem în 
vedere o serie întreagă de aspecte fără de care orice 
analiză n-ar avea decât de suferit. Astfel, România 
se situează la confluenţa unor areale geografice 
purtătoare de tensiuni latente sau deschise (peninsula 
Balcanică, ex-Iugoslavia, spaţiul caucaziano-caspic, 
Orientul Mijlociu). De asemenea, avem în vedere că 
ne aflăm, prin poziţia noastră, la limita dintre frontiera 
fostei URSS şi aria de extindere a NATO. Totodată nu 
trebuie uitat faptul că, pe lângă oportunităţile pe care 
le oferă, Dunărea poate deveni o sursă de risc major. 

România va trebui să folosească poziţia sa 
geostrategică – controlează cea mai lungă şi mai 
importantă porţiune din fluviu – pentru accelerarea 
dezvoltării relaţiilor sale economice şi nu numai. 

În prezent este fundamental pentru statul român 
să aibă în vedere: menţinerea deschisă a navigaţiei pe 
Dunăre;  eficientizarea circulaţiei pe Canalul Dunăre-
Marea Neagră;  întărirea vigilenţei, pentru a evita 
eventuale încercări de ,,sabotaj” a navigaţiei (de tipul 
celui petrecut pe braţul Sulina, ca urmare a eşuării navei 
,,Rostok” şi care a dus la scăderea traficului pe acest 
braţ, la vremea respectivă, cu peste 80 %, la aceasta 
contribuind şi slaba activitate industrială şi agricolă din 
zonă;  întărirea poziţiei în cadrul Comisiei Dunării, 
organism care va trebui să militeze cu mai multă 
fermitate pentru instituţionalizarea unor mecanisme 
viabile de colaborare şi parteneriat;  România poate 
contribui substanţial la asigurarea unui control mai 
riguros al Deltei Dunării şi gurilor Dunării; instituirea 
unui regim de protecţie ecologică a porţiunii din 
bazinul Dunării care îi revine ţării noastre, în consens 
cu cele mai înalte standarde în domeniu;  stimularea cu 
consecvenţă a dezvoltării spaţiului economic al Mării 
Negre şi a funcţionalităţii acestuia, pentru a conecta 
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mai strâns interesele statelor Uniunii Europene şi ale 
celorlalte ţări europene faţă de navigaţia pe Dunăre, 
spre Orientul Mijlociu şi Asia;  promovarea unor 
iniţiative de creare a unei largi colaborări dunărene, 
în scopul exploatării în comun a avantajelor oferite 
de legătura directă dintre Marea Nordului şi Marea 
Neagră;  reconsiderarea din punct de vedere strategic 
a zonelor de operaţii aferente fluviului;  prevenirea 
prin toate mijloacele a unui eventual boicot privind 
exploatarea anumitor porţiuni ale Dunării şi în primul 
rând a cursului inferior al acesteia;  compatibilitatea 
demersurilor româneşti în problemele privind spaţiul 
dunărean cu cele ale partenerilor noştri europeni;  
instituirea unui regim sever de protejare a florei şi 
faunei; realizarea unei reţele de navigaţie pe apele 
interioare şi conectarea acesteia la fluviul Dunărea etc. 

Spaţiul dunăreano-pontic a generat, generează şi 
va genera o geopolitică evidentă. Totodată, acesta va 
putea fi supus unor atitudini şi tendinţe geostrategice 
ale căror efecte pot să nu fie întotdeauna favorabile, aşa 
cum de altfel s-a întâmplat nu o dată în istorie. 

Nu trebuie să uităm faptul că Dunărea reprezintă 
fluviul în jurul căruia, de-a lungul timpului, popoarele 
şi respectiv statele ,,bătrânului continent” au învăţat 
împreună lecţia convieţuirii, o lecţie deloc uşoară, 
dacă avem în vedere că n-au lipsit confruntările, 
uneori sângeroase, lecţie care ne-a făcut în final să 
înţelegem că aparţinem unei mari familii cu un destin 
marcat de spiritul european, care ne singularizează şi 
ne dă identitate şi puterea de a lucra împreună pentru 
atingerea idealului comun.  

Poziţia deţinută pe principala arteră fluvială de 
transport a Europei oferă României – care gestionează 
împreună cu vecinii săi cursul inferior al Dunării şi 
care putem spune că reprezintă un centru geopolitic 
şi economic al Europei de Sud-Est – şansa (având în 
vedere  şi experienţa acumulată) de a deveni una dintre 
cele mai mari puteri fluviale. Dar numai o politică şi 
o strategie navală pe măsură pot transforma şansa în 
realitate. 

NOTE:
1. Cele şase porţi menţionate în text sunt: 1. Tutttbingen-

Sigmarigen, tăiată prin Munţii Jura Suaba; 2. Porţile 
Passau (Linz-Grein-Krems), unde prelungirile Alpilor se 
întâlnesc cu Munţii Boemiei; 3. Poarta Bratislavei, dintre 
Munţii Carpaţii Mici şi Munţii Leitha; 5. Poarta de la 
Dorog(Gran), deschisă prin defileul de la Vişegrad, cuprins 
între Munţii Barsony; 5. Poarta din Defileul Carpaţilor;  
6. Poarta din Nordul Munţilor Măcin. 

2. Grigore Antipa, Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, 
economice şi politice, Bucureşti, 1921.  

3. Vezi Grigore Antipa, Chestiunea Dunării, ,,Politica 
externă a României”, Bucureşti, 1925; N.T. Daşcovici, 
Regimul Dunării şi al Strâmtorilor în ultimele două decenii, 
Iaşi, 1943; N. Djuvara, Dunărea, consideraţii politice şi  
juridice, Bucureşti, 1928; Grigore Geamănu, Dreptul 
internaţional contemporan, Bucureşti, 1975; Paul Gogeanu, 
Dunărea în relaţiile internaţionale, Editura Politică,  
Bucureşti, 1970; E. Neniţescu, Dunărea în dreptul 
internaţional, Bucureşti, 1903 etc. 

4. Imperativul legării Dunării de Rin şi, respectiv de 
Marea Nordului, dăinuie încă din timpul domniei lui Carol 
cel Mare (1793) când s-a încercat săparea unui canal în acest 
scop, urmele acestuia fiind vizibile şi astăzi. Legătura dintre 
cele două fluvii s-a realizat abia în perioada 1836-1845, 
prin construirea canalului Ludwig-Donau-Main, canal care 
a funcţionat până în 1945. Din 1959 au început lucrările 
unui nou Canal Main-Dunăre care, prin dimensiunile sale 
(55 m lăţime la suprafaţa apei şi 31 m la fund, 4-4,5 m 
adâncime, ecluze cu 12 m lăţime şi 190 m lungime) permite 
trecerea doar a unor nave de 1500 tone şi 90 m lungime şi 
a remorcherelor până la 3300 tone. Inaugurarea canalului a 
avut loc la 25 septembrie 1992. 

5. Canalul Dunărea-Marea Neagră, realizat în perioada 
1976-1984, a cărui axă principală o constituie linia 
Cernavodă-Poarta Albă, Agigea, are o lungime de 64,2 km. 
Asigură scurtarea drumului navigabil cu circa 400 km, ceea 
ce s-ar traduce, ca timp, în aproximativ 27 de ore. Lăţimea 
canalului este de 70-80 m la suprafaţa apei, iar adâncimea 
variază între 7-8 m. Canalul permite trecerea navelor cu  
un deplasament de 500 dtw şi pescaj de 6m la o viteză de  
8-9 km/h. O importanţă deosebită o are şi ramificaţia 
Poarta Albă-Năvodari, dată în funcţiune în 1988 şi având o 
lungime de 30 km. 

�v�
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REMEMBER

General de brigadă MIHAIL CIOCÂRLAN
S-a născut la data de 26 martie 1929 în comuna 

Nicoreşti, judeţul Galaţi, într-o familie de 
intelectuali, în cadrul căreia a fost educat în 
cultul muncii, respectului, responsabilităţii 
şi al dragostei de carte. 

Urmează cursurile şcolii primare 
în comuna natală, iar cursurile liceale 
la Liceul de băieţi din Tecuci, pe care 
le absolvă cu diploma de bacalaureat. 
Întotdeauna s-a mândrit cu marea actriţă 
Tamara Buciuceanu, cu care a terminat 
liceul în acelaşi oraş şi în aceeaşi promoţie. 

După terminarea liceului se angajează 
timp de un an în câmpul muncii, pentru a 
strânge banii necesari înscrierii şi urmării unei 
facultăţi, dat fiind faptul că tatăl său murise pe când 
era în clasa a 8-a de liceu. 

Se înscrie apoi la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, Facultatea Finanţe şi Credite, pe care o absolvă 
în primăvara anului 1952.

În primul an de facultate îi moare mama. În acest caz, 
două surori ale acesteia îşi asumă  grija faţă de el. Mai 
târziu, atunci când situaţia i-a permis, el le-a ajutat şi le-a 
ocrotit, la rândul său. 

Pe timpul facultăţii lucrează în vacanţele de vară la Secţia 
Pensii şi Ajutoare Sociale din M.Ap.N., graţie fostului 
coleg, sublocotenentul Cetină Gheorghe (generalul şi şeful 
Direcţiei Financiare a  M.Ap.N. de mai târziu). 

Rezultatele la învăţătură pe timpul facultăţii au 
reprezentat cartea sa de vizită pentru a deveni, cu acordul 
său, ofiţer al Armatei Române, pe filiera indirectă. 

După ce urmează Cursul de Calificare pentru ofiţerii 
de intendenţă şi finanţe de la Craiova, curs pe care l-a 
absolvit cu rezultate meritorii, este avansat la gradul de 
locotenent-major şi repartizat la Direcţia Financiar- 
Contabilă a M.Ap.N., din care nu va mai pleca decât cu 
ocazia pensionării. 

Către sfârşitul Cursului de calificare se căsătoreşte 
cu colega sa de facultate Dumitra Hogaş, economistă, 
strănepoată a scriitorului Calistrat Hogaş, cu care au avut 
împreună, după lungi aşteptări, în 1957, un copil, căruia 
cei doi părinţi i-au dat numele Gabriel-Dan şi asupra 
căruia au revărsat toată dragostea şi grija lor. Acesta calcă 
mai târziu pe urmele tatălui său, devenind ofiţer financiar.

Pe timpul cât a funcţionat în Direcţia Financiar- 
Contabilă a Armatei, a avut merite deosebite în pregătirea 
de specialitate a tinerilor ofiţeri, în îmbunătăţirea calitativă 
a muncii şi conlucrării între structurile Direcţiei, realizarea 
calitativă a proiectelor anuale, medii şi pe termen lung. ş.a.

A fost iniţiatorul, alături de alţi colegi, înfiinţării 
Caselor de Ajutor Reciproc în armată, după modelul civil, 

care în timp au fost foarte apreciate de personalul 
din armată. În ultimul timp, astfel de ,,case” au 

fost înfiinţate şi în sprijinul cadrelor militare 
în rezervă şi în retragere şi familiilor 
acestora. 

În cadrul activităţii sale în Direcţia 
Financiară subliniem faptul că a condus 
perioade mari de timp cele mai grele 
birouri ale acesteia, respectiv Biroul 
Buget şi Biroul Activităţi Economice, 
care aveau o pondere deosebită, dar şi 

volum mare de muncă. În 1990 devine, 
după un serios examen, expert contabil, 

intrând astfel în corpul Experţilor Contabili 
Autorizaţi din România, calitate în care a 

rezolvat ulterior, în timp, un număr însemnat de 
,,cazuri financiare”.

Pentru merite deosebite, în timpul activităţii a fost 
decorat cu ordine şi medalii ale Statului Român şi ale 
Armatei şi a primit un număr mare de recompense 
materiale, morale şi de altă natură. 

Şeful Direcţiei Financiare şi colectivul acesteia au avut 
numai cuvinte de laudă privind munca şi comportamentul 
civic al acestuia, la fel şi cei cu care a interactivat sau a 
colaborat. 

După ieşirea la pensie, în 1991, generalul de brigadă 
Mihai Ciocârlan este solicitat să lucreze la Grupul Indus-
trial al Armatei, loc de muncă în care îşi încheie activi-
tatea în 1994. Lucrează apoi la Primăria Sectorului 1 
Bucureşti ca şef al compartimentului buget şi consilier.

O activitate plină de sensibilitate şi grijă a desfăşurat 
la Serviciul Financiar al Casei de Copii Nr.1 din 
Bucureşti, apoi la Societatea Expresul C.F.R., o societate 
de ajutorare pe care a transformat-o în societate de 
întrajutorare şi ajutorare, prin faptul că a înfiinţat o casă 
proprie de  ajutor reciproc cu filiale în întreaga ţară. 

A mai desfăşurat şi alte activităţi la unităţi economice, 
precum şi în unităţi non profit. 

A devenit membru al A.N.C.M.R.R. în 1991, imediat 
după ieşirea la pensie. 

A participat chiar în anul pensionării la elaborarea 
primului Statut al Asociaţiei. 

Odată cu înfiinţarea A.D.M.R.R. a devenit membru 
şi al acesteia.

A contribuit la punerea pe baze serioase a a Serviciilor 
financiare ale A.N.C.M.R.R. şi A.D.M.R.R., fiind ani 
buni ales ca şef al Comisiilor de Cenzori, ale celor două 
structuri, funcţii în care s-a achitat cu conştiinciozitate de 
sarcinile specifice. 

A fost apreciat pentru munca sa la aceste structuri aso-
ciative, care i-au acordat  Emblema de Onoare a acestora. 

La începutul lunii octombrie a.c. s-a îmbolnăvit grav, 
fiind internat la spital, unde la 20 octombrie a decedat.     
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General de brigadă TEODOR ARDELEAN

Dispariţia generalului de brigadă Mihai Ciocârlan 
lasă un gol imens în sufletele celor din familia sa, ale 
rudelor,  colectivelor din A.N.C.M.R.R. şi A.D.M.R.R., 
colectivelor în care a lucrat, prietenilor şi ale celor care 
l-au cunoscut. A fost înhumat,  cu onoruri militare, la 
Cimitirul Militar ,,Ghencea 3” în ziua de 24 octombrie 
2018. L-au condus pe ultimul drum fiul său Gabriel-
Dan, nora sa Cornelia Maria, nepotul său Alexandru-

Adrian, rudele sale, prieteni şi colegi din ASE, precum 
şi colegii din Direcţia Financiară mai vechi şi mai noi, 
colegii din A.N.C.M.R.R. şi A.D.M.R.R., reprezentanţi 
ai instituţiilor în care a lucrat după pensionare (Primăria 
Sectorului 1, Expresul CFR etc.), vecini, oameni care l-au 
cunoscut sau cu care a relaţionat ş.a.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!   
General de brigadă (r) dr. GHEORGHE CREŢU

General de brigadă (r) DAN  NICULESCU
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S-a născut la 27 octombrie 1927 în comuna 
Talpoş, judeţul Bihor, într-o familie de oameni 
harnici, cu dragoste de pământul strămoşesc 
şi care s-au bucurat, împreună cu toţi 
locuitorii comunei, pentru desăvârşirea, la 
Alba Iulia, a Marii Uniri.  

Urmează cursurile şcolii gimna-
ziale în comuna natală, remarcându-se 
ca un elev deosebit de silitor, dascălii 
recomandând părinţilor să-l dea mai 
departe la învăţătură. Urmează cursurile 
liceale la Arad, pe care le absolvă cu 
rezultate foarte bune. 

Îmbrăţişează apoi cariera armelor,  
înscriindu-se la Şcoala Militară de Ofiţeri, pe 
care o absolvă cu rezultate foarte bune în 1975. 

În calitate de ofiţer, după îndeplinirea mai multor 
funcţii în cadrul unor unităţi de tancuri, este selecţionat 
pentru Academia Militară Generală, ale cărei cursuri le 
urmează, după ce trece mai întâi prin furcile caudine ale 
examenului de admitere. După absolvirea Academiei este 
numit succesiv în funcţii de mare răspundere în Unităţi 
şi Mari Unităţi ale Armatei României. Aceasta este o 
perioadă fastă pentru cariera sa prin faptul că adaugă la 
zestrea de cunoştinţe acumulate altele noi, prin urmarea 
a numeroase cursuri şi mai ales prin absolvirea Facultăţii 
de Drept din Cluj. 

În perioade distincte îşi defăşoară activitatea la  
Divizia 57 Tancuri, Comandamentul Armatei a 3-a 
din Cluj, în structura centrală a Ministerului Apărării 
Naţionale, inclusiv în Marele Stat Major, fiind perma-
nent apreciat ca un ofiţer cu înaltă pregătire profesională  
şi un foarte bun educator pentru militarii Armatei 
României. 

Seriozitatea, dăruirea şi competenţa profesională, co-
rec titudinea, modestia şi bunul simţ i-au asigurat în timp, 
un merituos parcurs profesional şi o carieră strălucită.

Pentru meritele sale deosebite în funcţiile şi misiunile 
care i-au fost încredinţate pe parcursul carierei militare 
active a primit un număr însemnat de medalii şi ordine, 
printre care şi Steaua României în grad de Ofiţer. 

După trecerea în rezervă a fost unul dintre membrii 
fondatori ai Filialei A.N.C.M.R.R. Sector 5 (1991), în 

cadrul căreia a îndeplinit diverse funcţii, inclusiv 
cea de preşedinte.  

A contribuit efectiv la elaborarea primului 
Statut al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere. 

După împlinirea vârstei de 80 de 
ani s-a retras din funcţia de preşedinte, 
dar a continuat să fie deosebit de activ, 
îndrumând pe camarazii săi din conducerea 
filialei cu privire la îndeplinirea obiectivelor 

acesteia. Era un bun sfătuitor şi ca urmare 
era solicitat mereu de colegii mai tineri. 

Pentru generalul Ardelean Teodor familia 
a fost sfântă.  S-a căsătorit cu doamna Maria 

şi din căsătorie au rezultat două fiice, Mihaela 
Cornelia şi Camelia Gabriela.

A fost un un bun patriot, şi-a slujit cu credinţă ţara 
timp de 70 de ani, atât ca militar activ cât şi ca rezer-
vist, ghidându-şi activitatea după principiul ,,Trăinicia 
viitorului se construieşte prin cutezanţa înaintaşilor şi  
dinamismul prezentului”. Referindu-se la locul şi rolul  
armatei spunea că aceasta ,,a fost şi este a ţării şi nu a unui 
regim politic, iar noi am făcut parte din ea ca fii ai ţării. 
Nimănui nu-i este permis să încerce să ne ştirbească onoarea 
şi demnitatea”.  

Generalul Teodor Ardelean s-a stins fulgerător din 
viaţă în dimineaţa zilei de 29 septembrie 2018.

A lăsat un gol imens în sufletul soţiei, doamna Maria, 
al fiicelor sale Mihaela Cornelia şi Camelia Gabriela, ale 
nepoatelor Diana, Anca şi Teodora,  ale camarazilor săi 
din Asociaţie, în special ale celor din Sectorul 5,  precum 
şi al tuturor celor cu care a lucrat sau l-au cunoscut de-a 
lungul anilor.  

A fost înhumat cu onoruri militare la Cimitirul Militar 
,,Ghencea 3”, fiind condus pe ultimul drum de soţie şi 
fiicele sale, de persoane cu care a lucrat sau l-au cunoscut, 
precum şi de numeroşi membri ai A.N.C.M.R.R., care 
i-au adus un ultim omagiu celui care a fost generalul 
Teodor Ardelean. 

Dumnezeu să-l aibă în grija Sa şi să-i lumineze căile 
în lumea celor drepţi ! 

Colonel (r) ing. OANCĂ NECULAI 
Preşedintele Filialei  A.N.C.M.R.R. Sector 5 
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Motto: ,,Trebuie să fii un mare jucător, ca  
Gruia, pentru a-ţi permite printr-un şut orgolios, 
vanitos şi absurd… şi apoi să recâştigi aceeaşi 
victorie în cursul prelungirii prelungirilor, 
trăgând la poartă ca întotdeauna cu aceeaşi 
forţă, cu aceeaşi siguranţă şi poate cu aceeaşi 
inconştienţă”.

Jacques Marchand – jurnalist 
Franţa

S-a născut la 2 octombrie 1940 în 
Municipiul Bucureşti. A urmat cursurile 
elementare la Şcoala Nr. 52 din Cartierul Rahova, 
apoi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, pe care l-a absolvit 
în 1957, având coleg de bancă în toată această perioadă pe 
celebrul actor Ştefan Iordache, plecat dintre noi în 2008.

Îmbrăţişează apoi cariera militară şi în anul 1960 
absolvă Şcoala Militară de Ofiţeri de Radiolocaţie, cu 
gradul de locotenent. După care este numit şef de staţie de 
radiolocaţie-bruiaj în Bucureşti. La data de 5 decembrie 
1961 a fost încadrat la C.S.A. ,,Steaua”, pe aşa numitul 
„stat K”, rezervat sportivilor, unde desfăşoară o intensă şi 
eficientă pregătire sportivă, la început la disciplina volei, 
apoi din 23 decembrie 1961 la handbal, debutând în 
competiţia oficială, iar în anul 1952 a fost chemat la lotul 
reprezentativ de handbal al României. În perioada 1966-
1973 a fost  titular al postului de inter-dreapta în echipa 
naţională de handbal şi la clubul sportiv militar. 

Cu  C.S.A. ,,Steaua” a obţinut, cu echipa, 8 titluri de 
de campion naţional şi un titlu de campion european.  La 
echipa naţională a obţinut, cu coechipierii săi, 2 titluri 
de campioni mondiali (1964, 1970); medalie de bronz la 
C.M. (1967); medalie de bronz la J.O. (1972); medalie de 
bronz (1962), apoi de aur (1968) la CM studenţeşti. 

În anul 1968 a absolvit IEFS (azi UNEFS) din 
Bucureşti, devenind profesor de educaţie fizică şi antrenor 
de hanbal. 

Federaţia Internaţională de Handbal l-a desemnat 
în 1962 „Cel mai bun jucător din toate timpurile”, fiind 
considerat un sportiv de excepţie, avându-se în vedere 
calităţile sale, nu numai sportive, dar şi bagajul nesecat 
de deprinderi în joc, serios prelucrate, cu care venea din 
practicarea atletismului şi a voleiului. Mingea de handbal 
aruncată de el spre poarta adversă atingea, de regulă, o 
viteză de 145 km/h. 

Locotenent-colonel GHEORGHE GRUIA
Din 1975 până în 1978 a fost asistent, apoi lector 
la Catedra de Educaţie Fizică din Academia 

Militară (azi  Universitatea Naţională de 
Apărare ,,Carol I”), aşteptând să i se aprobe 
plecarea în străinătate, ca o dorinţă legitimă 
a oricărui mare campion român de a-şi 
încheia activitatea sportivă în altă ţară, unde 
performanţa şi capacitatea profesională să 
fie respectate şi răsplătite ca atare. 

La 3 septembrie 1970 a plecat, cu 
aprobarea statului român, la Ciudad de Mexico, 

fiind invitat de Instituto Nacional de Deporte, 
pentru a contribui la relansarea şi apoi dezvoltarea 

mişcării sportive în Mexic, în principal privind jocul de 
handbal. A îndeplinit ,,cu brio” funcţiile de profesor la 
Şcoala de antrenori, şef al Departamentului de Activităţi 
Sportive din Televiziunea naţională mexicană şi de 
coordonator al echipelor naţionale de handbal. Pentru 
activitatea neobosită şi rodnică desfăşurată în domeniul 
sportului în România, a fost distins cu ordine, medalii şi 
titlul de maestru (1964) apoi maestru emerit (1968) al 
sportului în handbal.

A fost căsătorit din anul 1965 cu Sanda Bâtilă, 
bibliotecară la CSA ,,Steaua” şi la 8 noiembrie 1967, au 
avut-o împreună pe Andreea, în prezent impresar artistic 
TV şi un nepot, Sergiu, student. 

Epopeea mexicană a marelui campion lt. col. 
Gheorghe Gruia este mult prea lungă şi prea plină de 
reuşite pentru a încăpea în câteva rânduri de pagină. 
Potrivit legislaţiei mexicane a fost nevoit să-şi adauge şi 
numele de fată al mamei, aşa că în prezent este cunoscut 
drept „Mister handbal-Gheorghe Gruia Marinescu”. 

A trecut în nefiinţă la 9 decembrie 2015, departe de 
ţară, în Mexic, în urma unui atac de cord.

Au trecut 3 ani de la dispariţia sa, dar cei care au trăit 
bucuriile succeselor echipei naţionale de handbal şi  ale 
echipei ,,Steaua”, din anii aceia şi cei care i-au cunoscut 
calităţile de sportiv şi de om, nu-l vor putea uita nicio-
dată pe Gruia, (Guriţă pentru apropiaţi), care spunea:  
,,…Mexicul rămâne doar patria mea de adopţie, niciodată 
mai presus de România mea natală. Cum trece vremea şi ce 
efemere sunt satisfacţiile sportului!”. 

Gloria e trecătoare. Dumnezeu să-l aibă în grija Sa şi 
să-i lumineze calea în lumea celor drepţi!  

Colonel (r) TEODOR COASĂ
Maestru al sportului 

�v�
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IN MEMORIAM

GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI
1835-1919 

Gheorghe Pop de Băseşti este una dintre 
cele mai importante personalităţi ale Unirii 
din 1918. Acesta a fost preşedintele 
Adunării Naţionale de la Alba Iulia, dar şi 
preşedintele Partidului Naţional Român 
şi unul dintre semnatarii Memorandului 
din 1892, prin care se cereau autonomia 
Transilvaniei şi drepturi pentru români. 

Provenind dintr-o veche familie 
românească, atestată cu titluri nobiliare 
încă din secolul XVII, Gheorghe Pop 
s-a născut la 1 august 1835 în localitatea 
Băseşti. Şcoala primară a urmat-o în 
localitate, iar următoarele 6 clase la gimnaziul din 
Baia Mare. Au urmat ultimii doi ani la Liceul cezaro-
crăiesc din Oradea, susţinerea bacalaureatului şi studiile 
la Academia de Drept din Oradea. În anul 1859 a 
fost mobilizat, în timpul războiului dintre Austria 
şi Regatul Sardiniei, un an mai târziu începându-şi 
cariera juridică şi administrativă, remarcându-se ca 
judecător şi administrator cercual, consilier la Episcopia 
judeţeană a orfanilor sau prim-pretor. 

În 1860 s-a căsătorit cu Maria Laşonti, cu care a 
avut două fete, prima, Maria, moare la vârsta de un an, 
cea de-a doua, Elena, devenită prin căsătorie Hossu-
Longin a fost cea care i-a dus mai departe moştenirea 
tatălui său.

După instaurarea, în 1867, a dualismului austro-
ungar şi a hotărârii Dietei de la Cluj de anexare a 
Transilvaniei la Ungaria, urmată de protestul energic al 
naţiunii române, prin „Pronunciamentul de la Blaj“, 
Gheorghe Pop de Băseşti ajuns la anii maturităţii 
politice, activitate în care se angajează încă din 1860, 
aruncă în luptă întreaga sa capacitate intelectuală, 
energie şi putere de muncă, iar casa sa de la Băseşti va 
fi locul unor întruniri politice, unde vor fi dezbătute 
marile probleme care frământau societatea românească 
transilvăneană, locul unor hotărâri istorice.

În anul 1872 este ales deputat în parlamentul de la 
Budapesta, de către alegătorii români, dar şi maghiari, 
din cercul electoral Cehu Silvaniei, calitate pe care o va 
deţine consecutiv trei cicluri electorale, până în 1881. 
În această calitate va duce o susţinută luptă împotriva 
dualismului austro-ungar, se va pronunţa vehement 
împotriva legilor şcolare discriminatorii din 1868 şi 
1879, împotriva legii naţionalităţilor, a legii electorale, 
a legii presei. 

Iată ce spunea deputatul Gheorghe Pop 
de Băseşti în parlamentul de la Budapesta 

în 1879, cu prilejul discutării Legii 
învăţământului (Trefort), lege care pre-
vedea introducerea limbii maghiare în 
şcolile româneşti din Transilvania: ,,Dacă 
e păcat să atentezi la viaţa unui om, cu 
atât mai mare păcat e să atentezi, în cazul 
legii de faţă, la viaţa unui neam, ba chiar a 

mai multor neamuri, a tuturor naţiilor din 
ţările Coroanei Sfântului Ştefan”. În acelaşi 

cuvânt, el arăta: „Noi, această limbă, simbol şi 
atribut al naţionalităţii noastre, noi religiunea şi 

datinile noastre naţionale, le-am crezut ca relicvii sacre 
de la strămoşii noştri”.  

În anul 1881 are loc Conferinţa de la Sibiu, care 
va pune bazele unui singur partid al burgheziei româ-
neşti – Partidul Naţional Român din Transilvania, 
Banat, Crişana şi Maramureş – partid care va stabili 
ca obiectiv principal în programul adoptat revenirea 
la autonomia Transilvaniei, iar ca tactică de luptă – 
pasivismul – refuzul de a lua parte la viaţa politică 
din Ungaria, ca nerecunoaştere a alipirii Transilvaniei  
la Ungaria.

Timp de două decenii, Gheorghe Pop de Băseşti 
va fi alături de Ioan Raţiu, Vicenţiu Babeş, George 
Bariţiu, în fruntea P.N.R., îndeplinind funcţia de 
vicepreşedinte. El este mereu în centrul evenimentelor 
politice, unul dintre organizatorii conferinţelor P.N.R.

În acelaşi timp, Gheorghe Pop de Băseşti  era 
conştient că fiecare pas în întărirea statului român 
apropie ziua cea mare, de aceea în timpul războiului 
pentru cucerirea independenţei României el a fost 
unul dintre animatorii şi organizatorii acţiunilor de 
solidaritate ale românilor sălăjeni faţă de fraţii de 
dincolo de Carpaţi. În acest scop se va înfiinţa la Cehu 
Silvaniei, sub patronajul fiicei sale Elena, un centru de 
colectare a ajutoarelor destinate răniţilor români, acţiune 
care s-a bucurat de un larg sprijin din partea locuitorilor 
din satele din jur, în mod deosebit al elevilor.

Încă din 1881, la Conferinţa de la Sibiu, s-a pus 
problema redactării unui memoriu cuprinzător 
către împărat, care să prezinte situaţia românilor din 
Transilvania după actul dualist. Tergiversat din diferite 
motive, acesta era redactat în 1892 de către Iuliu 
Coroianu şi Vasile Lucaciu. Gheorghe Pop de Băseşti  
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va fi unul dintre promotorii redactării Memorandu-
mului şi înaintării acestuia la împărat. 

Făcând parte din delegaţia ,,celor 300”, este inculpat 
în procesul de la Cluj, din mai 1894, condamnat la un 
an închisoare, este închis în temniţa de la Vacz.  

Din decembrie 1902, după decesul lui Ioan Raţiu, 
Gheorghe Pop de Băseşti devine preşedintele P.N.R., 
reuşind să aducă în Comitetul Executiv reprezentanţi 
ai generaţiei tinere, înfocaţi ai activismului în viaţa 
parlamentară, printre care Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, 
Octavian Goga, Aurel Vlad, Ion Rusu-Şirianu, 
Valeriu Branişte. Din 1905 Partidul Naţional Român, 
sub preşedinţia lui Gheorghe Pop de Băseşti îşi 
lărgeşte programul, prevăzând printre obiectivele 
luptei naţionale recunoaşterea poporului român ca 
individualitate politică, folosirea limbii române ca 
limbă oficială, votul universal etc. 

Deşi între P.N.R. şi P.S.D. (secţia română) existau 
mari diferenţe programatice, pe terenul luptelor pentru 
eliberare naţională ele militează pentru cooperare, pe 
care chiar o realizează. 

Gheorghe Pop de Băseşti va prezida conferinţele 
naţionale ale P.N.R. din anii 1908, 1909, 1910, arătând 
că idealul nostru naţional trebuie să fie umanitarismul, 
civilizaţia, libertatea şi independenţa, iar mijloacele 
de înfăptuire, solidaritatea şi disciplina: „Nici o luptă 
naţională, nici un succes politic nu s-a obţinut fără 
solidaritate şi disciplină”. Aşa se explică şi strânsele 
sale relaţii cu fruntaşii politici ai României, printre 
care: Mihail Kogălniceanu, Nicolae Filipescu, Titu 
Maiorescu, Nicolae Iorga. 

În 1908 Gheorghe Pop înfiinţează la Băseşti filiala 
ASTREI de la Sibiu, localitatea devenind astfel un 
centru de spiritualitate şi luptă politică a românilor din 
zonele Codrului şi Sălajului.

După izbucnirea primei conflagraţii mondiale 
Gheorghe Pop de Băseşti menţine trează conştiinţa 
naţională a membrilor Partidului Naţional Român, 
iniţiind şi încurajând nenumărate acţiuni care vizau 
Unirea cu Ţara. Ia poziţie – împreună cu Iuliu Maniu, 
Vasile Goldiş, Vasile Lucaciu. Ion Rusu-Şirianu, 
Octavian Goga şi alţi fruntaşi ardeleni – împotriva 
elementelor care, din interese politicianiste, meschine, 
preconizau loialismul pro-habsburgic. Anul 1918 avea 
să intre în istoria românilor ca anul ,,Marii Uniri”. 
La 27 martie 1918 Marele Sfat al Ţării din Basarabia 
hotăra unirea acestui străvechi pământ  românesc cu 
patria mamă, iar în condiţiile prăbuşirii monarhiei 
bicefale, la 16/28 noiembrie 1918, Congresul General 
al populaţiei din Bucovina a hotărât unirea cu România. 
Evenimentele se precipitau şi în celelalte teritorii 
româneşti aflate sub stăpânirea austro-ungară. 

La 12 octombrie 1918 P.N.R. adoptă istorica 
hotărâre de la Oradea, prezentată în parlamentul 

de la Budapesta, la 18 octombrie, de către deputatul 
Al. Vaida-Voievod, care prevedea că românii din 
Transilvania sunt hotărâţi să uzeze de dreptul la 
autodeterminare, pentru a-şi lua soarta în propriile 
mâini. 

În consecinţă este convocată Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia, pentru 1 decembrie 1918, 
minuţios pregătită, unde octogenarul tribun este ales 
în onoranta funcţie de preşedinte. Procesul-verbal 
încheiat cu acest prilej înregistrează marea manifestaţie 
de simpatie făcută pentru bătrânul Gheorghe Pop de 
Băseşti, care a fost ovaţionat îndelung, în picioare, 
de către întreaga sală. În liniştea solemnă care a 
urmat după aceste ovaţii, prin cuvinte simple, dar 
categorice, acesta cerea „Unirea tuturor celor de o limbă 
şi o lege, într-un singur şi nedespărţit stat românesc”.  
,,Lăsaţi-vă pătrunşi, fraţilor – îndemna pariarhul 
neamului – de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic 
naţional şi în cea mai deplină şi firească armonie să clădim 
temeliile fericirii noastre naţionale”.

Cu aceste cuvinte care au electrizat întreaga sală 
s-a deschis adunarea care avea să-şi lege numele de 
desăvârşirea unităţii politice a poporului român. După 
adoptarea de către Marea Adunare Naţională a istoricei 
,,Rezoluţiuni”, prezentată de Vasile Goldiş, prezidiul 
Adunării, în frunte cu preşedintele ei, Gheorghe 
Pop de Băseşti, prezenta această hotărâre celor peste 
100.000 de persoane adunate pe Câmpul lui Horea, 
primită cu aclamaţii şi urale de bucurie. Toţi cei 
prezenţi aveau convingerea că trăiau un moment istoric 
fără seamăn, hotărâtor pentru destinele neamului 
românesc şi ale celor care trăiesc alături de ei. Întrebat 
cum s-a încumetat să facă o călătorie aşa de lungă şi 
obositoare, Gheorghe Pop a răspuns:  ,,Dar cum să n-o 
fac, nepoate, când ziua aceasta o aştept de 80 de ani. Am 
venit, chiar dacă această călătorie m-ar costa viaţa, căci de 
astăzi pentru mine nu mai rămâne decât să zic ca dreptul  
Simion din Biblie: acum slobozeşte Doamne pe robul tău”.

În 2 decembrie părăseşte Alba Iulia şi după un scurt 
popas la Deva, la fiica sa Elena, se întoarce la Băseşti. 
Deşi drumul devenise deosebit de periculos din cauza 
prezenţei trupelor Gărzii ungureşti.

Trăieşte o mare bucurie la începutul anului 1919 
când află că Regele Ferdinand I i-a conferit Ordinul 
Coroana României în Grad de Mare Cruce.  

Se stinge din viaţă la 20 februarie 1919, cu el 
dispărând cea mai venerabilă icoană a vechiului Ardeal. 

A fost înmormântat în Cimitirul mare din Băseşti, 
intrând în nemurirea istoriei neamului său. 

Gheorghe Pop de Băseşti face parte din galeria 
marilor personalităţi ale neamului românesc, un 
luptător înflăcărat pentru cauza unităţii naţionale 
înfăptuită cu 100 de ani în urmă. 

General de brigadă (r) 
dr. GHEORGHE CREŢU                                                      
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