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La ceas aniversar 

 

În acest an, pe 1 Decembrie, sărbătorim centenarul Marii Uniri, prilej de sărbătoare, bucurie 

și recunoștință pentru românii de pretutindeni. Este un moment înălțător în care cinstim 

memoria eroilor neamului românesc, pentru sacrificiul lor în luptele de la Mărăști, 

Mărășești, Oituz și nu numai. În cele ce urmează, parcurgem pe scurt filmul principalelor 

evenimente istorice ale celor întâmplate în vremurile începutului de secol XX. 
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cest vis secular al românilor a 

fost posibil datorită eforturilor 

militare ale armatei române, 

efortului colectiv al populației române și 

unei conjuncturi internaționale 

favorabile, reprezentată de dispariția de 

pe harta Europei a imperiilor țarist și 

austro-ungar.  

Unirea lui Mihai Viteazul de la 1600, 

revoluția de la 1821, mișcarea de la 1848, 

războiul de indepenență din 1877, mica 

unire de la 24 ianuarie 1859 realizată de 

Alexandru Ioan Cuza, au constituit un 

puternic imbold pentru desăvârșirea 

acestui deziderat național. 

Desfășurarea evenimentelor 

premergătoare desăvârșirii unității 

naționale au evidențiat implicarea clasei 

politice din provinciile istorice și regat în 

înfăptuirea marii uniri. O serie de 

evenimente precum înfrângerea 

României și semnarea păcii de la Buftea-

București păreau să întârzie această 

dorință de secole a românilor.  

Evenimentele din Rusia din 1917, când 

izbucnește revoluția bolșevică și victoria 

Antantei asupra Puterilor Centrale 

reaprind această dorință a românilor din 

provinciile istorice: unirea cu patria 

mamă, România. Acest proces istoric a 

parcurs trei etape: autonomia, 

independența, unirea. 

Unirea, puțin câte puțin 

În urma revoluției din februarie-martie 

1917 dispare marele imperiu rus. La 

Chișinău s-a desfășurat în data de 20 

octombrie/2 noiembrie 1917 Congresul 

Ostașilor moldoveni, care a hotărât 

constituirea unui organ reprezentativ al 

Basarabiei, intitulat Sfatul Țării. 

Conducerea executivă a acestui for, 

Consiliul Directorilor, anunța autonomia 

Basarabiei în cadrul Rusiei, iar pe 2/15 

decembrie 1917, Sfatul Țării proclamă 

Republica Democrată Moldovenească.  

În aceste condiții, la 27 martie/9 aprilie 

1918, Sfatul Țării a adoptat cu majoritate 

de voturi unirea Basarabiei cu România. 

Cât privește unirea Bucovinei cu patria 

mamă, aceasta a coincis cu formarea 

statelor naționale pe teritoriul fostului 

imperiu austro-ungar. Deputații români 

de la Viena s-au organizat în Consiliul 

Național Român și au cerut în numele 

românilor dreptul la autodeterminare. 

Intelectualitatea română din Bucovina, 

având vârf de lance pe Sextil Pușcariu, 

coordonatorul publicației Glasul 

Bucovinei, a cerut autonomia Bucovinei, 

colaborarea cu românii transilvăneni și 

participarea la Conferința Păcii de la 

Paris prin reprezentanți proprii.  

Pe 14/27 octombrie 1918 s-a desfășurat la 

Cernăuți o adunare națională, care s-a 

proclamat Adunare Constituantă. 

Aceasta a hotărât unirea Bucovinei cu 

celelalte provincii istorice românești din 

imperiu. Cu acest prilej a luat naștere 

Consiliul Național, ca organism 

reprezentativ, condus de Iancu Flondor.  

A 



Viitor pentru educație / Proeuro-Cons Slatina 5  

 

Situația din Bucovina era gravă, această 

provincie fiind disputată atât de imperiul 

austro-ungar, cât și de Ucraina. Românii 

bucovineni au cerut ajutorul guvernului 

român aflat la Iași. A fost solicitată 

intervenția armatei române, pentru a se 

restabili ordinea, cerere aprobată de 

suveranul român. La o zi după intrarea 

trupelor române în Bucovina, Consiliul 

Național a proclamat la 9/12 noiembrie 

autonomia Bucovinei. Astfel a luat 

naștere ideea unirii necondiționate a 

Bucovinei cu România, convocându-se 

Congresul General al Bucovinei pe data 

de 15/28 noiembrie 1918.  

Unirea Bucovinei cu România a fost 

aprobată de regele Ferdinand prin 

Decretul-lege din 18/31 decembrie 1918, 

astfel luându-se act de voința populară 

în ceea ce privește procesul de 

autodeterminare. 

Desăvârșirea statului român se încheia 

cu unirea Transilvaniei, la 1 Decembrie 

1918, la Alba Iulia, în prezența a 1228 de 

delegați. 

Consolidarea actului de unire 

Cele două forțe politice românești din 

Transilvania, Partidul Național Român și 

Partidul Social-Democrat-secția română 

își vor coordona efortul colectiv în 

vederea afirmării idealurilor naționale 

ale românior, în care principiul 

autodeterminării pe baza naționalităților 

era fundamental în vederea separării de 

Ungaria.  

Conducătorul Partidului Național 

Român, Alexandru Vaida-Voievod va 

adresa o declarație în parlamentul de la 

Budapesta pe 18 octombrie 1918, care 

echivala cu o declarație de 

independență. Astfel lua naștere la 

Budapesta în data de 17/18-30/31 

noiembrie 1918 Consiliul Național 

Român, ca organism politic singular al 

românilor din Transilvania. În toate 
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localitățile din Transilvania s-au format 

consilii și gărzi naționale locale, care 

coordonau activitatea adminstrativă și 

politică din Transilvania. 

Un alt lider important din Transilvania, 

Iuliu Maniu, cerea ,,separarea imediată și 

totală a Transilvaniei de Ungaria" . 

La marea Adunare de la Alba Iulia au 

participat peste 100.000 de oameni din 

Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș. 

Impactul unirii provinciilor istorice cu 

regatul a avut un ecou răsunător în presa 

vremii. Presa de 

la București și 

Iași scotea în 

evidență 

efervescența 

națională, care 

cuprinsese 

întreaga 

populație 

românească. În 

presa din regat 

ziua de 1 

decembrie era proclamată zi ,,sfântăˮ . 

Generalul Constantin Prezan, 

conducătorul Statului Major al armatei 

lansează o proclamație către Ardeal prin 

care se arăta: ,,pășind cu dragoste 

frățească pe pământul Transilvaniei, 

oștirea română vine în numele unor 

drepturi naționale și omenești pentru a 

garanta libertatea deplină a tuturorˮ . 

Printre personalitățile marcante care au 

participat la marea unire enumerăm pe: 

episcopul de Caransebeș Miron Cristea 

(viitorul patriarh al Româniaei), 

episcopul transilvănean greco-catolic 

Iuliu Hossu, Iuliu Maniu, Alexandru 

Vaida Voievod, Vasile Goldiș, Gheorghe 

Pop de Băsești, Iosif Jumanca, Samoil 

Mârza, Elena Pop, Aurel Lazăr.  

Rezoluția Adunării Naționale de la Alba 

Iulia din 1 decembrie 1918 a fost citită de 

Vasile Goldiș. La aceeași dată a luat 

naștere Marele 

Sfat Național 

care desemna 

Consiliul 

Dirigent, ca for 

executiv alcătuit 

din 15 membri, al 

cărui rol era 

integrarea 

Transilvaniei în 

Regat. Acesta și-

a desfășurat 

activitatea până în 10 aprilie 1920 când s-

a autodizolvat. 

Prin adoptarea Declarației de la Alba 

Iulia din 1 decembrie 1918 se încheia o 

pagină glorioasă din istoria românilor, 

înfăptuirea României Mari. 

Așadar, Unirea, Națiunea a făcut-o! La 

mulți ani, Românie dragă! 
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Acasă bate vânt de Lumină

 

E ceva mai mult decât realitatea că suntem co-locuitori ai aceluiași spațiu geografic, ca și 

cum în mod logic supunându-se legilor fizicii un spațiu ocupat de o mână de atomi nu poate 

fi ocupat simultan de altă mână de materie. E o chimie mult mai mare decât faptul că ne 

situăm în același spațiu carpatic. E vorba de o unire, de o responsabilizare, de o 

conștientizare a faptului că nu suntem hai-hui, singuri pe coclaurile vieții, ci că ținem în noi 

privirea dârză a vreunui tată care nu și-a lăsat țara de izbeliște la timp de nevoie și blândețea 

duioasă a unei mame care s-a jertfit în taină pentru creșterea responsabilă a copiilor ei. 

Având această moștenire în spate și alegerea viitorului în mâinile noastre, ar trebui să ne 

dăm seama de puterea răbdării și sinceritatea responsabilității pe care le avem fiecare dintre 

noi. 
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Scânteia 

E răsărit. 

Începe o zi nouă. Prin geamul acoperit de 

un soi de ceață a gândurilor alor mei 

colegi de călătorie nu se vede decât linia 

albă, continuă a drumului – companion al 

dorului de dus de-acasă. Cu muzica în 

urechi și cu gândul aiurea înapoi, drumul 

călătoriei e o promisiune de oameni 

primitori și experiențe bogate. Uite, 

străduța asta seamănă cu locul unde ne 

întâlneam să mergem spre școală. 

Apropo, am mâncat o prăjitură ca asta 

atunci când s-a deschis cofetăria din 

centru, de lângă cinema. Și străzile sunt la 

fel, doar că nu sunt acasă. Pentru o foarte 

scurtă perioadă de timp, sunt acolo. 

Dacă pentru o parte din contactele 

agendei minții mele, acel acolo a devenit 

adăpost temporar în fața deselor furtuni 

ale vieții sau răsplată din destul 

mulțumitoare pentru puterile lor, pentru 

mine e doar permanent izvor de 

potențiale experiențe de îmbogățire 

personală. 

Orice plecare peste granițe e aprinsă de 

nerăbdarea noutății. Mai departe de orice 

scop secundar ca importanță, menirea 

oricărei fugi e permanenta construire a 

unei structuri personale. Iar asta se face 

doar cu ajutorul celorlalți. 

Dar plecarea e doar o fugă. Suntem 

construiți să avem o legătură 

permanentă, scrisă în codul genetic, cu 

rădăcinile pământului nostru. La nivel 

inconștient, chiar la nivel de percepție, 

inclusiv a celor din jur, suntem ai cuiva. 

Ne leagă mirosul fânului proaspăt cosit și 

moțăiala în căldura sobei, bălțile de pe 

marginile străzilor și aburii plăcintei cu 

gem de caise a bunicilor. De fiecare dată 

când le trecem încă o dată prin diafilmul 

memoriei, lăsăm puțin scorțozitatea de 

părinți ai vremurilor, ne cumințim și 

devenim, din nou, copii timpului. 

Asta nu e altceva decât bobul de lumină 

al dorului. Îl simțim aproape perceptibil 

atunci când suflăm cu superioritate aerul 

mândriei. Ni se întâmplă să-l ascundem 

sub rușinea de suprafață pe care o simțim 

când spunem cu jumătate de glas că 

suntem români. Îl strivim nervoși atunci 

când, dezbinați de un temei mai puțin 

demn de luat în seamă, urlăm cu patos 

unii către alții din simplu drag de harță. 

Bobul de lumină 

Razele videoproiectorului se aprind 

repede. Scurt, îmi aduc aminte ce emoții 

am avut atunci când am citit primul meu 

discurs în fața colegilor mei de facultate 

la ora de engleză. 

„I am from Romania, Slatina” – adică, 

involuntar, fără să o exprim direct, în 

codul meu genetic am cuprinse toate 

speranțele și dorințele înaintașilor, am o 

moștenire populară de care trebuie să mă 

simt mândru și pe care trebuie să o 

îmbogățesc cu responsabilitate. 

Am auzit că dorul de rădăcină e pur și 

simplu vorbă în vânt. Odată ce dai de 
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civilizație, uiți instant de sărăcia de acasă, 

de cutiile de chibrituri de zece etaje și 

noroiul de pe ulițele uitate de lume. Din 

analiza compulsivă a nu prea bogatei 

mele biblioteci pe care am strâns-o pe 

rafturile minții, e un lucru destul de 

posibil. Doar că atunci când am uitat 

rădăcinile, atunci când în puținele 

momente ne-am dedat la dulcețile 

vremurilor, a început descompunerea 

înceată a firescului din noi. Așa că am 

văzut, fie și pentru scurt timp, că poți fi 

om și poți funcționa perfect normal chiar 

și atunci când ești fizic pe alte plaiuri. 

Doar că atunci când 

îți pierzi rădăcina, te 

dizolvi difuz în 

memoria colectivă și 

încetezi să mai devii. 

Doar exiști. 

Mai mult, acel bob de 

lumină nu se stinge 

niciodată. E uimitor și 

jucăuș ca focurile vii de pe dealurile 

Carpaților, tainic și umplut de speranță ca 

scânteile de lumină din candelele care se 

roagă neîntrerupt în fața icoanelor 

înrămate de ștergare. Răsare în mijocul 

furtunii de omăt ca opaițul de la o 

fereastră a vreunei căsuțe dintr-un cătun 

cocoțat pe dealuri uitate de civilizație. Stă 

cuminte ca lumina neîntruptă de la etajul 

șapte unde  vreun copil scrie grăbit tema 

pentru mâine sub ochii plini de grijă ai 

mamei. 

Acasă 

Orice loc poartă în el sămânța dorului. 

Acolo, tramvaiele albastre mă duc cu 

gândul la valurile Neptunului și clădirile 

bulevardului au ceva din Lipscanii 

Slatinei. În piața nouă simt ceva din aerul 

străzilor târg-mureșene, iar autostrada se 

întinde prelung până spre acasă așa cum 

cu ani înainte se întindea ocrotitoare 

strada din fața blocului, prea obosită de 

șotroane și mingi. 

Așa, confruntat cu emoțiile unei ieșiri în 

public de la plecarea peste granițe, la 

întoarcere gândurile fug neîndoielnic spre 

gustul aerului de 

acasă și atât de 

relaxanta naturalețe a 

oamenilor. Aici e o 

fugă zilnică, pe 

scaune de autobuze, 

peroane de trenuri și 

contoare de taxi, între 

diverse forme de 

acasă. Da, am mai 

multe case aici. Una e casa de acasă. Mai 

e casa unde am învățat. E și o casă unde 

stau cam câte opt ore pe zi, unde e atât de 

cald, că nu mai contează nimic altceva. 

Case mai am și în inimile prietenilor. Și ar 

mai fi și alte case, doar că alea urmează să 

le construiesc. 

A, stau într-o țară dezorganizată? De asta 

trebuie să se ocupe mass-media – ea a 

creat vuietul imaginii pe care continuă să 

o zugrăvească apocaliptic. Trebuie să 

plătesc impozite și taxe? Astea se plătesc 

în orice țară ca afară. Pare-mi-se că mă 
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vorbesc oamenii de rău? Îi vorbesc și eu 

de bine. E prea multă treabă și nu mai am 

timp? Stau mai puțin să mă plâng și pun 

osul la sănătoasa muncă. E vreun bătrân 

sărac și singur la mine pe scară sau peste 

gard? Merg să îl întreb de sănătate și mă 

caut de o pâine și ceva de-ale gurii. Astea-

s deja banalități. S-ar putea să ne plângem 

de lucruri care altora, în contexte mai 

problematice, le-ar fi gură de oxigen. Mai 

mult, ca un paradox, schimbarea vine 

mutând centrul de atenție pe modul în 

care ne comportăm și în care 

administrăm cele ce ne-au fost date în 

grijă și concentrându-ne mai puțin pe 

dezbinare. 

Așa că aici mă așteaptă lucruri 

extraordinare – minuni – prima dintre ele 

ar fi una cele mai bune rețele de net. 

Lăsând gluma deoparte, stă tainică după 

fiecare colț de experiență o fericită 

împrejurare care se numește viață, țesută 

din zâmbetul oamenilor care mă 

înconjoară, satisfacțiile unei munci atât 

de plăcute, ridicările din căderi 

purtătoare de experiență și neostenita 

căutare a luminii din inimile celorlalți 

prin împărtășirea celei din mine. 

256M 

Continuă ziua. 

Sunt acasă. Unul dintre locurile de acasă 

cele pe care le-am enumerat mai sus. Și 

cum altcumva să te relaxezi mai bine într-

o pauză scurtă de ceva minute decât 

ronțăind ceva scurt printre două postări 

cărora le dau like?! 

Știți articolele alea la care sari direct la 

secțiunea de comentarii? Ei bine, acolo se 

vede cel mai bine cum ne pierdem timpul 

aiurea, consumăm 256 de milioane de 

culori ale ecranelor doar ca să ne vărsăm 

năduful din sertarele minții pe cei care au 

opinii diferite față de ale noastre. Ne de-

maturizăm atât de repede în momentele 

astea, încât nu conștientizăm că ni se 

vede orgoliul poleit cu false impresii. 

Problema e că sub modurile astea de 

manifestare pe firele internetului se 

ascunde o răcire tot mai accentuată a 

celor care suntem conectați permanent. 

Mai mult, fugim peste graniță cu țara în 

raniță doar ca să nu ne vedem fețele 

mascate de indiferență și neputință. 

Fugim repede de nevoia pâinii ca doar 

mai târziu să ajungem la nevoia iubirii și 

de lumina dorului. În ritmul de față, ni se 

vor împuțina fibrele ființei românești mai 

mult decât un număr trecut în statistici 

ale românilor plecați în pribegie. Chiar 

dacă plecați, ei subzistă românește. Noi 

aici trebuie să consolidăm o casă! 

E adevărat, parcă ne zboară acoperișul de 

deasupra și ni se pare că la prima 

zgâlțâire o să cadă. Vrem să o facem ca 

cea mai tare vilă din cartier, numai că 

rețeta cimentului nu conține și dezbinare. 

Doar că, până atunci, fără să sesizăm, 

alegem să ne închidem fără drept de apel 

în cochiliile noastre proprii și personale 



Viitor pentru educație / Proeuro-Cons Slatina 11  

 
în timpul unei secete care ne încearcă, 

parcă prea departe de apa binefăcătoare a 

ploii, de descărcarea aceea a ozonului 

înainte de furtuna care aduce apa atât de 

așteptată, care să ne aprindă odată bobul 

acela de dor. 

Nu știu cum a fost contextul. Cert e că, 

drept exemplu, 1918 a fost un punct unde 

românii au vrut cu adevărat și de la care 

am simțit că putem. Atunci s-a văzut un 

vis de câteva sute de ani împlinit. Atunci 

s-a văzut că se poate și că jertfele 

nenumărate ale oamenilor mai mici sau 

mai mari și-au găsit împlinirea. Atunci s-a 

pornit pe un drum plin de speranță, 

încărcat de satisfacția unei temelii 

trainicie, deodată prevestitor de bucurii, 

împliniri, suferințe și pribegii. Dacă 

atunci s-a putut, acum se poate cu atât 

mai mult. O blândețe determinată a făcut 

atunci mai mult decât face azi strigătul 

visceral de ură între generații. Atunci, în 

loc de o mare de blițuri, oamenii s-au 

adunat într-o comuniune de inimi.  

E o secetă falsă. E o iarnă târzie care a 

trimis o ultimă furtună spre mugurii 

plesnind ai primăverii dintre oameni. 

Ajunge zilei răutatea ei! 

E aproape de stingere. Invariabil, vin în 

minte gânduri despre balanța zilei. „Am 

făcut oare ceva azi? Nu ceva bun, nu ceva 

constructiv, pur și simplu ceva cu folos?” 

Doar că, oricât e căutarea de simplă, tot 

regăsesc lucruri de care nimeni nu e 

mândru și pe care ar vrea să le strângă 

sub preș, de unde să dispară ca prin 

minune. 

„Bani peste bani, trebuie să dau peste tot! 

Mai trebuie să plătesc și lumina, dă-o-

ncolo, nici n-o suport pe casiera de la 

ghișeu. Aoleu, vine și ora de condus și mi-

e o frică, nu pot, n-am... Auzi, dar de 

dimineață n-am fost eu de vină că mi s-a 

rupt sacul de gunoi și l-am lăsat pe scară! 

Și n-a luat nimeni pâine, trebuie să ies eu 

pe gerul de-afară! Numai eu trebuie să le 

fac pe toate. Uite și la tipul ăsta, se bagă 

în fața mea la coadă. Copile, mai stai 

odată, nu mai fă atâta gălăgie! Părinții din 

ziua de azi nu mai știu să-și stăpânească 

odraslele. Mamă, și duduia din față stă un 

milion de ani să scoată odată banii din 

portofel... Gata, am ajuns în față. Să vezi 

că o să îmi ceară și cerșetorul ăla 

zdrențuros bani afară. Să meargă la 

muncă, să nu mai stea aiurea! D-aia am 

ajuns unde suntem!” 

Sunt lucruri mici care te încearcă. Sunt 

grăunți de gânduri de nisip care rod în 

minte ca picături chinezești, până când 

ne trezim într-o zi că am devenit acri ca 

niște poame necoapte. Ne trezim că ne 

întrebăm de ce trebuie să mai rămânem 

acasă, când unii ne fură, alții ne invidiază, 

când nimănui nu îi pasă de noi și suntem 

uitații Europei. 

Așa e atunci când exersezi o perioadă de 

post. Mai mult decât cele ale hranei, 

postim de răutate și neputință. 
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Unirea e un cuvânt așa de mare 

Săptămâna Paștilor. 

E o perioadă specială. E o zi specială. Ziua 

a opta. Încerc. Ca de fiecare dată. Tot mai 

scapă multe. N-am cum să stăvilesc 

potopul de gânduri și noianul de fapte. 

Singur, ești ca omul care încearcă să 

umple o găleată fără fund cu apă sau care 

încearcă să bea apa mărilor când în ele se 

scurg toate fluviile și râurile. 

Când vezi o mare de oameni revărsată de 

Lumina Paștilor, stând cuminți ca niște 

copii în brațele ocrotitoare ale mamei, la 

capătul unui post ținut sau neținut, mai 

greu sau mai ușor, plin de neputințe, de 

căderi și ridicări, dar mai presus de toate 

de voință, o mare de lumini din inimile 

oamenilor materializată prin bobul de 

lumină hristică care le luminează fețele 

obosite de nesomnul nopții reci de 

primăvară și de iubirea neîmpărtășită, 

atunci vedem că șansa de care tot 

încercăm să ne agățăm e de fapt o 

întreagă forță care ne stă nebănuit 

înăuntru și care ne cheamă la unire 

necontenit. Atunci, vezi că din ledurile 

reci ale lanternelor se topește prin 

înțelepciunea divină și prin răbdarea 

oamenilor în lumina organică a lumânării 

iubirii. 

Nu trebuie să câștigăm lumina, pentru că 

ea ne e dată. Asta e cheia către ieșirea din 

cochilie, din întunericul în care vrem să 

ieșim, dar ne complacem în fiecare zi prin 

frici, neputințe și răutăți. O vedem atunci 

când, agățați cu o mână de cer, cu 

privirea către responsabilitatea acțiunilor 

noastre viitoare, cu gândul de 

recunoștință la cei care au adus jertfă ca 

să țină lumina nestinsă, ne pasă personal 

puțin mai mult și de binele altuia. Adică, 

punctual, atunci când urâm mai puțin și 

invidiem din ce în ce mai rar, când putem 

din ce în ce mai mult și ne dispar încet-

încet fricile. Se aprinde în gust de 

jumătate de sandviș împărțit cu colegul 

care și-a uitat pachetul acasă și de zgomot 

puțin mai încet de urlete la ceilalți. Se 

simte în adierea caldă a corectitudinii 

noastre umane față de ceilalți, de firescul 

care naște responsabilitate și de exercițiul 

uitării dezbinării de fiecare zi, din care se 

naște încet-încet iubirea. Când le trăim, 

nu mai sunt vorbe mari. Când le trăim, 

acasă ne bate vânt de Unire. ■ 

sursa: Dragoș Asaftei 
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 „Nu cu fraze şi măguliri, nu cu garde naţionale de florile mărului 

se iubeşte şi se creşte naţia adevărată. Noi o iubim aşa cum este, 

cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferinţele seculare 

până în zilele noastre. [...] 

Suntem români şi punctum.” 

fragment din discursul lui Mihai Eminescu 

cu ocazia primului Congres al Studenților Români de la Putna 

25 mai 1871 

 
 

minescu avea dreptate. 

Probabil că, niciodată, 

Luceafărul poeziei românești, 

prea puțin cunoscut pentru condeiul de 

jurnalist, nu a fost atât de actual.  

Eu sunt român și punctum. Nu sunt 

mândru de asta, pentru că nu am niciun 

merit personal, nu am contribuit cu nimic 

la alegerea naționalității mele. Dar, în 

niciun caz, nu mi-e rușine cu faptul că 

sunt român. Nu am afirmat, niciodată, că 

m-am săturat de România. Nu am vrut 

niciodată „o țară ca afară”. Mai degrabă, 

vreau mai mulți oameni ca „afară”, cu 

simț civic, educați, cărora le pasă de ceea 

ce se întâmplă în jurul lor. Care se 

implică. Care nu-și urlă patriotismul la 

colțul străzii ori la pompoase manifestări 

patriotice. Am oroare de grobianismul 

patriotard.  

Desigur, nu absolutizez lumea de afară. 

Sunt și acolo destule lucruri de îndreptat. 

Însă, cu siguranță, nu sunt pornit să critic 

România, de fiecare dată când revin în 

țară, din diverse călătorii, nu mă prefac a 

uita vocabularul de bază și nici nu 

vorbesc scârbit despre proasta creștere a 

semenilor noștri, în timp ce arunc, 

nonșalant, pachetul gol de țigări, pe jos.  

În definitiv, nici măcar nu trebuie să-ți 

propui să fii mai patriot. Trebuie, doar, să 

simți. Iar lucrul acesta nu se dobândește 

E 
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prin naștere, cum greșit am fi tentați să 

credem, ci prin educație. Dacă un copil 

născut în România părăsește țara, la un 

an și pleacă în Suedia, Spania sau Statele 

Unite, el va deveni un bun suedez, 

spaniol sau american, pentru că va învăța 

și va vorbi limba acelei țări, pentru că se 

va identifica cu acea cultură, cu acele 

tradiții, pentru că, în ultimă instanță, se 

va adăpa la mitologia națională a statului 

respectiv.  

Acest lucru este valabil și pentru 

România. Unul dintre bunicii lui 

Alecsandri a fost evreu, dar poetul „Gintei 

Latine” a fost, cu certitudine, unul dintre 

marii patrioți ai secolului al XIX-lea. 

Despre originea lui Eminescu s-au creat 

tot felul de ipoteze, care îi neagă originea 

română. Însă, chiar dacă avea rădăcini 

rutene ori mai știu ce alte gene, Eminescu 

a fosr român și punctum. 

Sărind pârleazul, la vecinii de la vest, 

avem un alt exemplu, de această dată cât 

se poate de concludent. Lajos Kossuth, 

cunoscutul revoluționar maghiar de la 

1848, provenea dintr-o mamă germană și 

un tată slovac. Asta nu l-a împiedicat să 

se considere maghiar până în măduva 

oaselor. Mai maghiar, am putea spune, 

decât cu cei sânge curat. Dar câți oameni 

cu sânge curat românesc, maghiar, 

polonez, bulgăresc, există? E o aberație să 

ne gândim la asta.  

Ce înseamnă să fii patriot?  

Să-ți iubești Țara și să nu aștepți, de la ea 

să-ți dea. Din păcate, în România, tot mai 

mulți cetățeni așteaptă ca Țara „să le 

dea”. Vreo pomană, ceva. Normal ar fi ca 

tu să dai Țării, în limitele tale, respect și 

încredere. Să începi prin a-ți face datoria 

acolo unde ești, la locul de muncă.  

Să-ți iubești Țara înseamnă să nu stai în 

vârful patului și să te lamentezi că ești un 

ghinionist pentru că te-ai născut aici. Să-

ți plângi de milă. Nu e România chiar un 

colț de rai, din punct de vedere al 

nivelului de trai, însă nici nu suntem la 

coada vacii. Le-am spus, adesea, 

prietenilor care se lamentau: „Măi băieți, 

dar dacă trăiați în Afganistan, să vă jucați 

cu grenadele, ori prin Ruanda, să vă 

fugărească leul, cum ar fi fost?” Abia în 
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acel moment îmi dădeau dreptate.  

Să-ți iubești Țara înseamnă să ai spirit 

civic. Să te implici. Să mergi la vot. Să-ți 

pese. Dacă nu faci asta, nu ai dreptul să 

comentezi nimic. Absolut nimic. 

Să-ți iubești țara înseamnă să respecți 

munca celorlalți. Până și banala hârtie 

aruncată la coș e o formă de respect 

pentru România. 

Să-ți iubești Țara înseamnă să fii natural, 

să nu-i supralicitezi plusurile, nici să i le 

minimizezi. O analiză lucidă, uneori 

critică, nu înseamnă lipsa patriotismului. 

Îți iubești Țara, 

atunci când vrei ca 

ea să progreseze, nu 

când te faci că nu-i 

vezi greșelile, când 

plin de înțelegere, 

închizi ochii și 

roștești păguboasa 

frază: Las’ că merge 

și așa. 

Sunt român și punctum. Nu sunt mândru 

de asta, am explicat de ce, nu mi-e rușine 

de naționalitatea mea. Iubesc România 

pentru că e a mea. Pentru că îmi oferă un 

sentiment al apartenenței. Nu cred că noi 

suntem cei mai și cei mai, dar nici că 

suntem de râsul Europei. De fapt, nu-mi 

plac extremele, nici oamenii care văd 

totul doar în alb și negru. 

La școală 

Închei cu o amintire legată de prima mea 

ieșire în Occident, în 1992, când am 

participat la Universitatea de Vară a 

Comunicațiilor, undeva, pe malul 

Atlanticului. Francezii, ca și toți ceilalți 

occidentali prezenți acolo, nu știau 

despre România decât Ceaucesco’, țiganii 

cu lebedele din Viena și copiii din 

orfelinate. Mă priveau ca pe o maimuțică 

proaspăt coborâtă din copac și au rămas 

tare surprinși că le vorbeam limba, ba 

chiar le corectam greșelile gramaticale, cu 

un zâmbet „inocent”, că știam atât de 

multe despre istoria și cultura franceză. 

Bieții de ei, șocați, mă întrebau unde am 

învățat toate acestea, 

iar eu le 

răspundeam: „La 

școală, în România.” 

Unul dintre ei, 

redactor-șef la un 

mare cotidian 

francez, m-a întrebat 

dacă româna e un soi 

de dialect al limbii 

ruse, iar eu am 

răspuns, nonșalant, că acest lucru este 

posibil în măsura în care franceza este un 

dialect al limbii engleze. Touche, mon 

vieux!, a răspuns francezul, ridicând 

mâinile în sus, în semn că se predă.  

Am reușit, în două zile, să schimb 

zâmbetul condescendent pe care îl aveau, 

atunci când dialogau cu mine, într-un 

surâs plin de admirație. Cred ca am fost 

un bun ambasador al țării mele. 

E și asta o formă de patriotism, nu-i așa?■ 

sursa: commons.wikimedia.org 
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Exerciţiu de patriotism în an Centenar 

 

 

Soarele a răsărit şi în spaţiul românesc o dată cu entuziasmul şi patriotismul tinerei 

generaţii de la 1848, generaţie cu personalităţi inteligente şi motivate care au absolvit şcoli în 

marile centre europene şi au revenit acasă, în ţările române, cu viziune şi planuri de realizare 

a obiectivelor naţionale. 
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omânia modernă a fost 

construită treptat, în mai multe 

etape de mare însemnătate, de 

la Unirea Moldovei cu Ţara Românească 

realizată în 1859 prin dubla alegere a lui 

Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în cele 

două ţări şi politica faptului împlinit la 

epoca marilor reforme pentru 

modernizarea statului, de la aducerea în 

ţară a princepelui Carol - prinţul străin 

dintr-o familie domnitoare a Europei ce 

deschidea o nouă pagină în politica 

externă la prima Constituţie modernă 

din 1866 şi separaţia puterilor în stat, de 

la dobândirea independenţei de stat 

(1877) şi alipirea Dobrogei (1878) până la 

proclamarea Regatului (1881). 

Primul Război Mondial (1914 - 1918), 

conflagraţie ce a împărţit statele lumii în 

tabere militare, a pus România într-o 

situaţie dificilă, atât pentru că nu era 

pregătită militar, cât şi pentru că 

interesele factorilor politici în raport cu 

posibilele alianţe erau divergente. Cu 

toate acestea, obiectivul naţional de 

realizare a Marii Uniri a devenit 

prioritatea tuturor românilor, aceştia 

fiind din nou motivaţi şi uniţi. Anul 1918 

aducea o dată cu sfârşitul războiului, 

datorită eforturilor militare dar şi 

dezintegrării marilor imperii, bucuria 

organizării adunărilor naţionale şi votării 

unirii Transilvaniei, Bucovinei şi 

Basarabiei cu România.  

Participarea României la Primul Război 

Mondial s-a soldat cu mari pierderi 

R 
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umane şi materiale, estimându-se că şi-

au pierdut viaţa circa 1 milion de militari 

şi civili. Practic fiecare comunitate şi-a 

adus aportul de jertfă. 

Jertfa și recunoștința 

România cuprinde astăzi peste 2.850 de 

comune. În majoritatea acestora, dar şi 

în oraşe, au fost ridicate monumente în 

memoria celor care şi-au jertfit viaţa în 

Primul Război Mondial. Deşi au fost 

reprezentate în diferite forme, multe 

monumente cuprind numele militarilor 

căzuţi la datorie din fiecare comunitate 

în Războiul pentru Reîntregirea 

Neamului. Aceştia au fost militari şi în 

acelaşi timp taţi, soţi, bunici... 

Exerciţiul propus este de reamintire a 

eroilor cărora le datorăm atât de mult, 

nu doar în an Centenar, ci în fiecare zi, 

pentru că sunt ai noştri şi pentru că s-au 

jertfit pentru un viitor care nu a mai fost 

al lor, a devenit al nostru. 

Cu ajutorul familiei şi sub îndrumarea 

profesorilor, folosind arhivele locale şi 

memoria comunităţii, să încercăm să 

redescoperim aceşti eroi, nu doar pe o 

piatră comemorativă, ci ca arbore 

genealogic, prin viaţa lor aşa cum s-a 

păstrat ea în memoria familiei şi în 

memoria colectivă. Raportându-ne la 

acest moment important al istoriei 

naţionale, în an Centenar, să încercăm să 

refacem cu ajutorul informaţiilor culese - 

istoria locală, legătura dintre bunici, 

părinţi şi copii, legătura dintre 

generaţii... Să îi comemorăm dar şi să îi 

integrăm în comunitatea locală a zilelor 

noastre, să îi redăm familiilor şi 

comunităţii, să ne reamintim faptele lor 

şi să ne mândrim cu ei.  

Prin acest exerciţiu de cercetare 

documentară, dar şi de pedagogie, istoria 

nu mai este doar o înşiruire de date, ci o 

pagină din vieţile noastre, prin care ne 

putem cunoaşte şi prezenta înaintaşii, ne 

putem mândri cu faptele acestora, ne 

putem găsi motivaţia unor fapte de viaţă 

viitoare. 

Ce poate fi mai frumos şi mai plin de 

speranţă decât un elev ce îşi prezintă şi 

cinsteşte înaintaşul în faţa colegilor, 

profesorilor, comunităţii? ■ 
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Slatina şi 

Marea Unire de 

la 1918 

sursa: historia.ro /  Mihai Nuță 
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Există date memorabile în viaţa naţiunilor cu valoare de simbol, cărora li se recunoaşte 

imediat însemnătatea şi capacitatea de a remodela existenţa istorică a unui popor prin 

perspective ce le deschid. 1 Decembrie 1918 este data cardinală a românilor şi momentul 

triumfului marelui ideal al unităţii naţionale. Miracolul Marii Uniri din anul 1918 a generat 

în spiritul slătinenilor solidaritate şi entuziasm, marele act istoric al făuririi României Mari 

fiind salutat prin însufleţitoare articole în presa locală, telegrame, conferinţe publice, 

adunări şi manifestaţii populare. 

 

 

entru înfăptuirea sublimului 

ideal naţional nici un efort, nici 

o jertfă nu era prea mică. 

Nesfârşitele sacrificii făcute şi de oamenii 

acestor meleaguri pe altarul ideii unităţii 

naţionale de-a lungul unei istorii 

frământate aveau să o cunoască o zi în 

care justeţea idealului să triumfe. 

Coloanele vremii 

Un raport al Şcolii „Ionaşcu” din Slatina 

remis Revizoratului Şcolar al judeţului 

Olt la 1 decembrie 1918 învederează 

această stare de emulaţie şi efervescenţă 

naţională. Profesorii acestei prestigioase 

instituţii de învăţământ îşi manifestau 

încrederea şi adeziunea necondiţionată 

faţă de actul Marii Uniri. Documentul 

sublinia faptul că „după dezastru şi ruină 

ni se impun eforturi puternice şi dragoste 

neţărmurită de neamul martir, pentru a 

reclădi iarăşi ceea ce clădisem cu atâta 

trudă”. Oamenii şcolii erau pe deplin 

conştienţi că urmau timpuri noi şi îşi 

exprimau fericirea de a „trăi timpuri 

eroice şi de izbândă a visului nostru de 

aur, şi, că în sanctuarul gândurilor 

noastre de mărire, sărutăm azi icoana 

României Mari”. Asentimentul general 

era că „dăscălimea română simte o 

legitimă mândrie că trăieşte vremuri aşa 

de mari”, fiind măgulită că i se face 

cinstea de a fi alături de factorii cari au 

realizat visul nostru de veacuri, pregătind 

vreme îndelungată conştiinţa naţională”1. 

La doar o zi după consemnarea marelui 

eveniment, la 2 decembrie 1918, 

institutorul George Poboran publica în 

„Democraţia Oltului” o poezie patriotică 

dedicată Marii Uniri, având titlul 

„Cântecul Unirii tuturor Românilor”. 

Versurile creaţiei sale erau următoarele: 

„Veniţi voi fraţi Ardeleni, / Bănăţeni, 

Basarabeni, / Veniţi voi Bucovineni / Şi 

voi Maramureşeni. / Astăzi România 

Mamă / Pe toţi fiii ei îi cheamă / Ca să-

ntindă hora mare / De la Tisa până la 

mare. / De-acum piere iobăgia, / Piere 

jugul şi sclavia, / Piere ura şi învrăjbirea / 

P 
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Ce sădise neunirea. / Sculaţi eroi din 

mormânt, / Scoală şi tu Ştefan cel Sfânt, / 

Ieşi şi tu Mihai Viteazul, / Cu vestitul 

Pavel Cneazul, / Horea, Cloşca şi Crişan, 

Craiul munţilor Avram, / Lăsaţi falnicul 

gorun / Une-aţi fugit de păgân / Şi priviţi 

cu măreţie / O falnică Românie. / Că 

pământul cel scăldat / Cu sânge 

nevinovat / Mulţi alţi eroi a rodit / Ce 

visul ne-au împlinit / Tot ce-i suflet 

românesc / Azi cu toţii se unesc / Într-o 

împărăţie tare, / România noastră Mare”2.  

Acelaşi ziar local mai publica un 

comunicat semnat de Bicuţa Şt. 

Alimăneştianu, intitulat „Apelul către 

Femeile Române”, în care se sublinia: 

„Neamul românesc azi este în toată 

strălucirea lui şi strigătul de bucurie al 

fiilor săi liberaţi şi uniţi să aibă răsunet în 

sufletul nostru, al femeilor martore ale 

zilelor fericite de azi. Să mergem alături 

de ei şi prin cinste şi muncă continuă să 

contribuim la înflorirea acestui neam şi la 

aşezarea pe o bază temeinică, sănătoasă a 

României Mari... Să ne scoborâm în 

rândul poporului, să ducem munca şi 

cunoştinţele noastre în cele mai umile 

căminuri, să rupem lanţul întunericului 

pentru ca ei să se folosească de 

binefacerile ştiinţei şi ale culturii. Prin 

reformele ce aduce partidul liberal 

chemând la viaţa politică şi în treburile 

ţării femeie, se impune ca şi noi să ne 

întrunim pentru a ne face un program 

metodic de muncă şi a începe acţiunea 

pentru organizarea şi ajutorarea 

poporului, fără preget”3. 

La 10 ianuarie 1919, în ziarul „Democraţia 
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Oltului”, preotul Constantin Bălan din 

Vaţa-Olt, publica „Imnul României 

Mari”4.  

În luna februarie a aceluiaşi an, sub 

imperiul debutului lucrărilor Conferinţei 

de Pace de la Paris (18 ianuarie 1919 - 21 

ianuarie 1920), Alexandru Alimăneştianu, 

preşedintele Partidului Naţional Liberal 

din Olt, publica în acelaşi ziar articolul 

intitulat „Răsplata bravurii şi suferinţelor 

noastre”. Articolul evidenţia faptul că în 

capitala Franţei se discutau „principiile 

după care în viitor se va conduce 

omenirea, străduindu-se ca onoarea, 

liniştea şi dreptul la viaţă al popoarelor 

mari şi mici să fie cât mai garantate”. 

Autorul afirma că „se depune o muncă 

uriaşă, pentru ca de binefacerile libertăţii 

să se bucure şi popoarele mici şi slabe, iar 

împărţirea dreptăţii să se facă în mod egal 

pentru toţi”. Se făceau ample referiri la 

ceea ce presa franceză şi americană 

consemnau relativ la contribuţia 

României la desfăşurarea primului război 

mondial. Consideraţia unanimă era aceea 

potrivit căreia „crearea unei Românii Mari 

şi puternice în Orient este o necesitate 

absolută pentru pacea lumii”. Alexandru 

Alimăneştianu încheia afirmând că „opera 

neamului nostru nu este terminată, 

suntem abia la jumătate, trebuie să 

consolidăm ce am câştigat. Aceasta nu se 

poate face decât prin unire, muncă 

stăruitoare bine chibzuită şi metodic 

organizată. Facem apel la toate energiile 

destoinice şi sufletele curat româneşti să 

nu ne pierdem vremea cu instigări şi 

defăimări”5. 

Unirea e a tuturor 

Cetăţenii Slatinei şi ai judeţului Olt 

participă la un mare miting naţional la 1 

iunie 1919. Cu acest prilej au transmis o 

telegrama M.S. Regelui Ferdinand, la Alba 

Iulia, în care se scria: „M.S. Regelui 

Românilor, Alba Iulia, Cetăţenii din 

judeţul Olt şi oraşul Slatina întruniţi azi 1 

iunie într-un mare miting naţional, în 

unanimitate îşi îndreaptă gândul către 

Majestăţile Voastre, emblema şi simbolul 

unităţei tuturor Românilor, rugându-vă 

respectuos să întindeţi protecţia 

baionetelor române şi asupra fraţilor 

noştri din scumpul nostru Banat. Să trăiţi 

Majestate! Trăiască M.S. Regina 

Românilor! Trăiască Scumpa noastră 

Dinastie! Preşedintele Adunării, C. 

Drăgoescu”6. 

Dovada evidentă a faptului că locuitorii 

acestor meleaguri urmăreau cu atenţie 

ceea ce se petrecea în cadrul Conferinţei 

de Pace de la Paris o constituie telegrama 

expediată din cadrul „marii adunării 

naţionale” ce a avut loc la Slatina la 1 

iunie 1919. În documentul remis 

reprezentanţilor Marilor Puteri se 

formulau următoarele rugăminţi şi 

declaraţii: „Excelenţelor lor, Primii 

delegaţi ai Angliei, Franţei, Italiei şi 

Statelor Unite, Congresul de la Versailles, 

Paris, Cetăţenii judeţului Olt, din 

România, întruniţi astăzi 1 iunie la Slatina 

într-o Mare Adunare Naţională, roagă 
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stăruitor pe înalţii reprezentanţi ai 

Puterilor Aliate şi făuritori ai graniţelor 

viitoare să nu lase în inima tuturor 

Românilor rana sângerândă pe care au 

lăsat-o Prusienii în inima tuturor 

Francezilor după 1870. Banatul este 

Alsacia noastră şi orice bucată sfâşiată din 

el e sfâşiată din însuşi corpul nostru. Tisa, 

Nistrul şi Dunărea nu sunt pentru noi 

dorinţe deşarte ci necesităţi reale, 

adăposturi naturale fără care România 

viitoare nu va avea nici o siguranţă nici 

liniştea necesară. Noi nu vom uita 

naţiunile care ne vor sprijini în legitimile 

noastre revendicări”7. 

După sfârşitul întrunirii „naţionale” ce a 

avut loc în sala Carpaţi, slătinenii 

fluturând steaguri tricolore şi însoţiţi de 

muzica militară, au defilat pe străzile 

oraşului. S-au oprit în faţa Palatului 

Administrativ. Aici mulţimea întâlnindu-l 

pe un oficial american i-a făcut 

manifestaţie de simpatie. Cu acest prilej 

au rostit alocuţiuni patriotice avocatul 

Scevola Zăgănescu8 şi institutorul G. 

Poboran. 

Recunoștința 

Nu putem trece cu vederea contribuţia 

militară a Regimentului 3 Olt din Slatina 

la campania militară din Ungaria (1919), 

în condiţiile în care guvernul bolşevic al 

lui Bela Kun a refuzat decizia unirii de la 1 

decembrie 1918. Unitatea militară a fost 

mobilizată la 20 iunie 1919. Îmbarcarea s-a 

efectuat în gara Slatina în două eşaloane. 

Primul a plecat pe front în data de 21 iulie 

1919 fiind alcătuit din cartierul Brigăzii 4 

infanterie, statul major al regimentului, 

batalionul I şi serviciul de aprovizionare. 

Al doilea corp militar a plecat pe 22 iulie, 

fiind compus din batalioanele 2 şi 3. În 

total, efectivul mobilizat însuma 52 

ofiţeri, 1.680 trupă, 56 cai şi 100 trăsuri. 

Comanda Regimentului a fost asigurată 

de locotenent-colonelul Petre Bucică. 

Corpul de conducere era asigurat de 

locotenent-colonel Alexandru Cantemir, 

ajutor de comandant, sublocotenentul 

Alexandru Englinschi, căpitanul medic 

Alexandru Daniel, sublocotenentul 

Ionescu P. Constantin, ofiţer cu 

aprovizionarea, locotenentul Simescu 

Dumitru, ofiţer contabil, sublocotenentul 

Mihăescu Ioan, ofiţer informator, 

sublocotenentul Văduva Dumitru, 

comandant tren de luptă, Vasiliu Nicolae, 

şeful muzicii şi sublocotenentul 

Voiculescu Ştefan, ofiţer popotar. 

Registrul istoric al Regimentului 3 Olt 

consemnează starea de spirit a ostaşilor şi 

a locuitorilor oraşului, la plecarea din 

Slatina spre Ungaria, în următorii 

termeni: „Ziua părăsirii garnizoanei. Totul 

se execută conform ordinelor. Marşul de 

la cazarma regimentului la garnitura se 

execută în cele mai bune condiţiuni. 

Înainte de plecare, slătinenii ne-au 

petrecut până la gară ţinând a fi cu toţii 

de faţă la plecarea fiilor judeţului. 

Îmbărbătaţi, încrezători şi stăpâni pe 

puterile noastre, ofiţer şi soldat au urcat 

scara vagonului, purtând în suflet şi pe 
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buze: izbânda şi întregirea neamului. 

Simbolul vitejiei ne-a fost exprimat în 

cuvinte de V. Georoceanu, căpitan în 

rezervă, iar iubirea ce ne-au arătat-o 

slătinenii prin flori şi lacrimi.  

Cuvântul militar, sufletul şi voinţa lui, 

datoria şi onoarea, toate au fost cuprinse 

în cuvântul comandantului regimentului 

locotenent colonel Bucică Petre care a 

răspuns la urarea slătinenilor. Cu lacrimi 

de bucurie, cu credinţă în izbândă au 

pornit feciorii Oltului la fraţii lor 

Bănăţeni şi pe deasupra acestor mii de 

vieţi, plutea lin 

şi sonor 

cântecul de 

vitejie intonat 

de muzica 

regimentului: 

înainte, tot 

înainte. Ne 

trimitea ţara, ne 

chemau fraţii, 

mergeam cu 

bucurie. Acolo unde trenul se opreşte 

câteva minute, horă mândră şi mare 

învârtim, în zgomotul chiuiturilor de 

veselie. 

Capitala Olteniei, Craiova în puterea 

nopţii ora 23,30 a putut vedea şi simţi 

vrerea ostaşului român de a aduna toţi 

fraţi într-o Românie Mare şi puternică”9. 

În oraşul Caransebeş soldaţii 

Regimentului 3 Olt au primit 

binecuvântarea episcopului Miron 

Cristea. Memorabil pentru starea de spirit 

a momentului rămâne discursul 

colonelului Petre Bucică în care se 

subliniau următoarele idei: „Românilor ce 

şi-au plămădit din veac în veac cu preţul 

sângelui şi al vieţii pământul de care i-a 

legat Dumnezeu de secole nenumărate, li 

s-a dat răsplata mântuirii. Dacă neamuri 

barbare au apăsat pe limba, viaţa şi avutul 

nostru, românul a ştiut ca la vreme să 

deschidă testamentul strămoşesc care 

spune: mai bine stropiţi pământul nostru 

cu sângele vostru decât să-l scuipe 

duşmanii, mai bine îngropaţi limba şi 

viaţa în 

pământul 

nostru decât să 

v-o îngroape 

duşmanul. 

Bănăţeni! Voi 

aţi fost acei ce la 

vreme aţi ştiut 

să citiţi în acest 

testament şi 

astăzi sub ochi 

tuturor şi în ciuda multora, se 

înfăptuieşte visul dorit de veacuri. 

Pământul românesc al neamului rămâne 

astăzi Ţara Românească, România Mare. 

Şi dacă duşmanii mai cârtesc, fiţi siguri că 

fii Oltului au baionetă şi sufletul lor ce 

care vor şti să răzbată până dincolo de 

Tisa şi până Dunăre”10.  

La 24 iulie 1919 unitatea militară a plecat 

din Caransebeş cu destinaţia Lugoj-Arad. 

Pe 30 iulie 1919 trenul a ajuns în gara 

Bekescsaba. Marşul spre Tisa a continuat 

prin localităţile Kisujszâlâs şi Turgony. În 

sursa: romaniadacia.files.wordpress.com 
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gara Fegyvernek regimentul a debarcat şi 

s-a deplasat în marş spre Tiszabo. 

Cantonat aici, după sosirea celui de-al 

doilea eşalon Regimentul 3 Olt a primit 

ordinul miltar să treacă Tisa pe un pod de 

pontoane. Acest episod este descris în 

amănunt în jurnalul de operaţii al 

unităţii: „La 5,30 regimentul se pune în 

marş trecând peste apa ce trebuie să 

despartă două popoare ce de secole luptă 

unul pentru dezrobire şi celălalt pentru 

desfiinţare. Astăzi stăvilarul s-a rupt şi 

robii sunt dezrobiţi iar huruitul lanţurilor 

a îngrozit chiar Budapesta. Robii aleargă 

spre capitala „pumnului nebun” şi păşeşte 

piciorul ostaşului român pe pământul 

câinelui ce ne-a muşcat, ne-a supt viaţa şi 

avutul agonisit de secole. Drumul se 

aşterne de-a lungul Tisei, iar de jur 

împrejur se întinde pusta ungurească. 

Avem încă de mers. În drum aflăm că alte 

regimente au intrat în Budapesta (...)”11.  

La 1 Decembrie 1919, cu ocazia împlinirii 

unui an de la Marea Unire, la Slatina, în 

sala Martinescu a avut loc o adunare 

publică. Profesorul Traian Biju a rostit 

atunci un discurs omagial. Alocuţiunea sa 

evoca lupta seculară a românilor pentru 

unitate naţională şi invita la concordie 

naţională: „...Binecuvântează clipa, de la 

care s-a scurs până acum, un an încheiat, 

un an de când în plină fericire se leagănă 

Transilvania, cum şi celelalte scumpe 

fecioare române la sânul dulce şi duios al 

patriei mume (...). 

Iar voi tineri să luaţi aminte: străbunii s-

au străduit să înfăptuiască un vis şi un vis 

fu, acum 318 ani unirea cea de-o clipă 

săvârşită de viteazul vitejilor; tot ei s-au 

străduit în aste trei veacuri scurse de 

atunci şi străduirea lor n-a fost fără folos. 

Ne-au lăsat o sfântă moştenire: iubirea de 

neam şi de ţară; ne-au lăsat un ideal: 

unirea tuturor românilor sub cutele acelui 

steag, ne-au turnat în sângele nostru tăria 

de bronz de a voi să împlinim visul 

fericirii tuturor românilor şi aţi văzut, voi 

care veţi fi România de mâine, că noi am 

ştiut să păstrăm comoara moştenită, am 

ştiut să înfăptuim ceea ce ei au dorit şi 

pregătit (...).  

Voi să fiţi mândri de înaintaşii voştri, ei 

sunt făuritorii României Mari. Pe unde 

veţi merge, pe unde veţi călca, de la Tisa 

la Nistru, din Mare şi Dunăre la obârşia 

cea de miazănoapte a multor ape 

româneşti, să ştiţi că păşiţi pe pământ 

plămădit cu sânge şi viaţa lor, spre 

fericirea voastră. Când veţi urca culmile 

Carpaţilor, opriţi-vă o clipă înainte de a le 

trece, îngenunchiaţi, descoperiţi capetele 

şi aplecaţi-le sărutând cu buzele şi 

atingând cu frunţile voastre ţărâna ce 

adăposteşte comoara de vieţi a neamului; 

presăraţi flori de munte peste lăcaşurile 

lor de veci, îngropaţi muntele cu flori şi 

iar flori şi nu uitaţi pe cei care v-au fericit 

să trăiţi laolaltă frăţeşte şi ceva mai mult. 

Voi să păstraţi România voastră Mare, voi 

să desăvârşiţi prin muncă fără preget, 

prin cinstirea fără de pată şi vitejie fără de 
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seamăn fericirea, raiul şi prosperarea 

neamului în ţara lui, precum că voi şi noi 

azi slăvim pe cei care au ştiut să sufere, să 

moară pentru Patrie şi Tron”12. 

La 26 august 1920, în Sala Carpaţi din 

Slatina, profesorul Daniel Mirodot 

susţinea conferinţa cu titlul 

„Comemorarea lui Mihai Viteazul”. 

Disertaţia intelectualului slătinean nu era 

altceva decât un elogiu adus neamului 

românesc, în opinia sa, „un bloc de care 

în zadar pot să se lovească valurile venite 

de oriunde”. Era evocat martiriul lui 

Mihai Viteazul, considerându-se că  

„sufletul eroului de la Călugăreni 

planează asupra României întregi”. Se 

evidenţia faptul că la Alba Iulia, locul 

unde Mihai Viteazul se încoronase cu  

„întreită coroană”, Ferdinand I „se 

încorona cu coroana României Mari”13. 

Consolidarea Unirii 

Ziarul slătinean „Gazeta Oltului” publica 

în numărul din 1 decembrie 1922 articolul 

cu numele „1 decembrie 1918 - 1 decembrie 

1922”. La aniversarea a 4 ani de la 

înfăptuirea României Mari, se nota:„ Sunt 

patru ani de atunci... În fruntea mult 

necăjiţilor săi ostaşi, Regele Ferdinand se 

întorcea din pribegie şi descăleca în 

capitala ţării. Şi încă pământul strămoşesc 

nu fusese curăţat de armatele de 

ocupaţie, când, la Alba Iulia se aclama 

unirea. Era cel din urmă act al unirei celei 

mari. Să reconstituim vechea „Dacie 

fericită”... Au trecut de atunci patru ani. 

Am avut până acum trei alegeri generale 

şi şase guverne. Multe s-au spus şi s-au 

făcut în acest timp: şi bune şi rele. Nu e 

vremea să le alegem, căci n-a sunat încă 

ceasul socotelilor definitive. Datori 

suntem însă să recunoaştem că situaţia de 

astăzi nu e cu nimic mai bună decât cum 

era la 1 decembrie 1918. Evident că nu se 

puteau dezlega într-o clipă toate 

problemele mari ce se puneau ţării 

întregite. Nu e mai puţin adevărat, că nu 

s-a făcut tot ce trebuia să se facă. Facem 

aceste triste constatări, în această zi 

sursa: historia.ro /  Mihai Nuță 
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aniversară, cu credinţa în înţelepciunea şi 

patriotismul bărbaţilor noştri politici 

care, uitând deosebirile care pot să existe 

între ei vor contribui cu munca şi 

priceperea lor la întărirea ţării, pentru a 

cărei întregire s-a vărsat atât sânge”14. 

La 1 decembrie 1923, în acelaşi ziar local, 

profesorul Ion G. Ţicăloiu scria un 

„Cuvânt pentru tineret”, cu prilejul 

sărbătoririi a cinci ani de la făurirea 

statului naţional unitar român. Autorul îşi 

exprima dorinţa ca „România Mare să 

trăiască cât Dumnezeu şi cât Soarele”15. 

În data de 1 octombrie 1936 peste trei mii 

de slătineni participau la manifestările 

dedicate Marii Uniri. „Vremea Nouă” din 

15 decembrie 1936 relata că a fost oficiată 

o slujbă religioasă în Catedrala „Ionaşcu”, 

după care mulţimea s-a îndreptat spre 

piaţa oraşului, unde s-au rostit discursuri 

omagiale emoţionante. Locuitorii Slatinei 

„în frunte cu muzica militară” s-au 

deplasat apoi la monumentul Ecaterinei 

Teodoroiu. Aici au fost rostite din nou 

alocuţiuni, după care s-a revenit în 

centrul oraşului unde s-a jucat „Hora 

Unirei”16.  

În consecinţă putem afirma că toate 

aceste evenimente semnalate în presa 

locală interbelică denotă solidaritatea şi 

patriotismul slătinenilor care şi-au 

afirmat sprijinul hotărât şi necondiţionat 

pentru consolidarea României Mari. ■ 

                                                           
1 Direcţia Judeţeană Olt a Arhivelor Naţionale, Fond 
Revizoratul Şcolar al Judeţului Olt, dosar 8/1918-
1919, f. 96. 
2 „Democraţia Oltului”, Anul I, nr 1 din 2 decembrie 
1918, p. 1. 
3 Ibidem, p. 2. 
4 Idem, Anul I, nr. 4 din 10 ianuarie 1919, p. 1. 
5 Idem, Anul I, nr. 8 din 24 februarie 1919, p. 1. 
6 1918: Marea Unire – Împlinirea unui destin, 
documentar istoric realizat cu prilejul aniversării a 
80 de ani de la făurirea statului naţional unitar 
român, coord. Aurelia Grosu, Laurenţiu Guţică-
Florescu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Olt, 
Slatina, 1998, p. 18-19. 
7 Ibidem, p. 19. 
8 Scevola Zăgănescu s-a născut la Slatina în data de 5 
mai 1877 în familia avocatului Constantin Dimitrie şi 
Maria Zăgănescu (n. Burdeanu). A fost licenţiat în 
drept al Universităţii din Bucureşti. Intră în 
magistratură la începutul secolului XX şi ocupă 
funcţii în cadrul tribunalelor Teleorman, Tutova, 
Tulcea. În Slatina revine în anul 1903. Întră în Baroul 
Avocaţilor şi treptat îşi construieşte o carieră 
politică de excepţie. În 14 ianuarie 1920 devine 
Primar al Slatinei. La 19 decembrie 1920 a fost 
desemnat decan al Corpului avocaţilor slătineni, 
funcţie pe care o va mai dobândi în anii 1923 şi 1929. 
A fost căsătorit cu Maria (născută Mavrodin). A 
încetat din viaţă în anul 1938: Cornel MANOLESCU, 
Zăgăneştii slătineni, în Oltul Cultural, Anul XIV, nr. 
1(47), 2012, p. 49-50. 
9 C. Moşincat, op. cit., p. 34-35. 
10 Ibidem, p. 35. 
11 Ibidem, p. 36. 
12 „Opinia Oltului”, Slatina, Anul V, nr. 8 din 15 
decembrie 1919, p. 2; Textul integral al articolului a 
mai fost publicat şi în Anuarul Liceului „Radu 
Greceanu” din Slatina anii 1915-1923, Tip. 
Moştenitorii C. Constantinescu, Slatina, 1924, p. 102-
104. 
13 Daniel MIRODOT, Comemorarea lui Mihai 
Viteazul în Anuarul Liceului „Radu Greceanu” din 
Slatina anii 1915-1923, Tip. Moştenitorii C. 
Constantinescu, Slatina, 1924, p. 109-112. 
14 „Gazeta Oltului”, Slatina, Anul I, nr. 2 din 1 
decembrie 1922, p. 1. 
15 Idem, Anul II, nr, 24 din 1 decembrie 1923, p. 2. 
16 „Vremea Nouă”, Slatina, Anul X, nr din 15 
decembrie 1936, p. 3. 
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Fapta istorică a întregii naţiuni române, ceasul mântuirii 

naţiunii române  
 

Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. 

Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui om 

politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, 

realizată într-un elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, un 

elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre 

ţelul dorit […]. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al 

naţiunii române de a-i da armătura teritorial-instituţională, care este statul naţional. […]” 

Astfel marchează regretatul academician Florin Constantiniu semnificaţia istorică a zilei de 

1 decembrie 1918. 

 

sursa: https://www.facebook.com/elena.kincses 
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nirea Transilvaniei cu România 

de la 1 Decembrie 1918 

reprezintă fără doar și poate 

evenimentul principal al istoriei României 

și totodată realizarea unui deziderat al 

locuitorilor graniţelor vechii Dacii. 

Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua 

Naţională a României la 1 Decembrie, 

prilej de rememorare a jertfei înaintașilor 

și a luptei pentru constituirea statului 

naţional român. Cu acest prilej, discutăm, 

polemizăm, dezbatem cu privire la rolul 

maselor și al personalităţilor în anul plin 

de istorie 1918. 

Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an 

providențial. La 27 martie 1918 Basarabia 

– lacrima neamului românesc – revenea la 

Patria mamă; la 28 noiembrie 1918 era 

rândul Bucovinei, pentru ca la 1 

decembrie 1918, la Alba Iulia să se 

realizeze unul din visele seculare ale 

națiunii române, desăvârșirea statului 

național unitar român, prin unirea 

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 

Maramureșului cu România. Alba Iulia, 

mândrul oraș transilvan, mai fusese 

martora unor evenimente de seamă ale 

istoriei și culturii române. Aici, realizase 

Mihai Viteazul la 21 octombrie 1599 prima 

unire politică a celor trei țări românești; 

tot aici a apărut la 20 ianuarie 1648 Noul 

Testament de la Bălgrad al mitropolitului 

Simion Ștefan. La Alba Iulia au suferit 

martiriul la 28 februarie 1785 Horia și 

Cloșca, și tot aici vor fi încoronați la 15 

octombrie 1922 Regele Ferdinand și 

Regina Maria, ca primii suverani ai 

României. „România nu poate fi întreagă 

fără Ardeal”, zice Nicolae Titulescu. 

„România nu poate fi mare fără jertfă. 

Ardealul e leagănul care i-a ocrotit 

copilăria, e școală care i-a făurit neamul… 

e scânteia care aprinde energia, e 

întristarea care îndepărtează vrășmașul, e 

viața care cheamă viața”. (Nicolae 

Titulescu, Pledoarii pentru pace, 

Bucureşti, 1996) 

În unire e puterea 

Iată care era situația politică în acea 

vreme: în toamna anului 1918, Monarhia 

austro-ungară se destramă ca stat, 

datorită crizei celor patru ani de război, 

înrăutățirii situației economice și mai 

ales, a ridicării națiunii din dubla 

monarhie, între care și românii din 

Transilvania. Între octombrie - noiembrie 

1918 au luat ființă în Transilvania și Banat 

Consiliile Naționale Românești, iar la 30 

octombrie 1918 s-a constituit la Arad 

Consiliul Național Român, ca unic for 

care reprezenta voința poporului român. 

Sub conducerea lui, s-a intensificat lupta 

pentru unirea cu țara. Slujitorii Bisericii 

Românești – episcopi, vicari, consilieri, 

profesori de teologie și preoți de parohie 

s-au aflat în primele rânduri ale 

luptătorilor pentru unitate. 

La 14 noiembrie 1918 profesorul Nicolae 

Bălan și căpitanul Victor Precup erau 

trimiși la Iași pentru a discuta cu 

U 
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conducătorii de atunci ai țării situația din 

Transilvania. La 15 nov. 1918 la 

propunerea profesorului Bălan, Consiliul 

Național Român hotăra convocarea Marii 

Adunări Naționale de la Alba Iulia: 

„Istoria ne cheamă la fapte. Mersul 

irezistibil al civilizațiunii a scos națiunea 

română din întunericul robiei la 

cunoașterea de sine. Ne-am trezit din 

somnul de moarte și vrem să trăim liberi 

și independenți. În numele dreptății 

eterne și al principiului liberei 

dispozițiuni a națiunilor, principiu 

consacrat acum prin evoluțiunea istoriei, 

națiunea română din Ungaria și 

Transilvania vrea să-și hotărască însăși 

soarta sa de acum înainte. Toate 

neamurile din preajma noastră și-au 

determinat viitorul prin rezoluțiuni, în 

conformitate cu sufletul lor național. E 

rândul nostru acum. Națiunea română 

din Ungaria și Transilvania are să-și 

spună cuvântul său hotărâtor asupra 

sorții sale și acest cuvânt va fi respectat 

de lumea întreagă, el este așteptat, pentru 

ca la gurile Dunării și pe drumul larg 

unde comunică punctul vieții economice 

între Apus și Răsărit să se poată înfăptui 

ordinea și neamurilor primejduitoare să li 

se procure tihna trebuitoare la munca 

binecuvântată spre desăvârșirea umană. 

În scopul acesta convocăm: ADUNAREA 

NAŢIONALĂ a națiunii române din 

Ungaria și Transilvania, la Alba Iulia, 

cetate istorică a neamului nostru, pe ziua 

de Duminică 18 nov./ 1 dec. a. c. la orele 

10 a. m. Fii tare neam românesc, în 

credința ta, căci iată se apropie ceasul 

mântuirii tale. Amin și Doamne – ajută! 

Arad, 7 / 20 nov. 1918 Marele Sfat al 

Națiunii române din Ungaria și 

Transilvania Dr. Gh. Crişan – secretar Dr. 

Şt.C. Pop – prezident” 

Marea unire 

Duminică, 1 decembrie 1918 a avut loc la 

Alba Iulia Adunarea Națională care a 

decis Unirea cu România. Erau prezenți 

1228 deputați și delegați oficiali, alături de 

o sută de mii de români veniți din toate 

părțile unde se vorbea românește, de la 

Maramureş la Dunărea Bănăţeană, din 

Ţara Bârsei până-n cea a Crişurilor. Între 

cei prezenţi se aflau – din partea Bisericii 

– cei cinci episcopi, patru vicari, zece 

delegaţi ai consistoriilor ortodoxe şi ai 

capitlurilor greco – catolice, 129 

protopopi, câte un reprezentant al 

fiecărui Institut Teologic şi câte doi ai 

studenţilor teologi, alături de numeroşi 

preoţi şi învăţători ai şcolilor 

confesionale. S-a început prin slujbe 

urmate de Te Deum în Biserică, după care 

delegaţii s-au reunit în sala Cercului 

Militar sub preşedinţia lui Cicio Pop. În 

biroul adunării au fost aleşi trei 

preşedinţi: George Pop de Băseşti, 

episcopul ortodox Ioan Papp şi episcopul 

greco – catolic Demetrie Radu. Raportul 

principal a fost prezentat de Vasile Goldiş 

(ortodox) care a citit şi proiectul 

rezoluţiei, devenit Hotărâre de unire a 

Transilvaniei cu România: „Adunarea 

Naţională a tuturor românilor din 
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Transilvania, Banat şi ţara Ungurească, 

adunaţi prin reprezentanţii lor 

îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 dec. 

1918, decretează Unirea acestor români şi 

a teritoriilor locuite de dânşii cu 

România”. Goldiş şi-a încheiat raportul cu 

cuvintele: „legătura sfântă a celor 14 

milioane de români ne îndreptăţeşte azi 

să zicem Trăiască România Mare!” 

Ultimul orator a fost Iuliu Maniu (greco - 

catolic), care a vorbit în numele 

Partidului Naţional Român: „…Unirea 

tuturor românilor într-un singur Regat şi 

într-un nedespărţit stat este nu numai un 

ideal sfânt, ci şi un drept inalienabil al 

nostru în baza fiinţei noastre naţionale şi 

unitare…. Noi, românii din Transilvania şi 

Ungaria suntem în drept şi avem datoria 

să pretindem această Unire pentru că aici 

a fost leagănul românismului”. Episcopul 

Miron Cristea al Caransebeşului a spus: „ 

Nu ne putem gândi astăzi la altceva decât 

la aceea ce au hotărât şi au făcut fraţii din 

Basarabia şi Bucovina, adică la unirea cu 

scumpa noastră România, alipindu-i 

întreg pământul strămoşesc.” 

La 100 de ani de la Marea Adunare 

Naţională, ar trebui să ne întrebăm mai 

des dacă suntem noi, cei de azi, vrednici 

de sacrificiul înaintaşilor. Idealurile Unirii 

s-au împlinit în măsura în care noi, 

românii, putem să împlinim, adică să 

desăvârşim ceva. Fireşte că există 

conştiinţa de român, deşi unii preferă să 

uite acum acest lucru, datorită 

maras¬mului globalizării, din cauza 

vicisitudinilor vieţii din România, datorită 

tristei faime pe care o avem noi, românii, 

în anumite ţări, precum şi din pricina 

edu¬caţiei precare, trunchiate, greşit 

orientate. Câtă vreme românii vorbesc 

româneşte, câtă vreme se închină smeriţi 

Domnului, câtă vreme îşi amintesc de 

buni şi străbuni, atât timp cât mai au 

doruri, mai joacă hora şi mai doinesc, 

nimic nu este pierdut din specificul 

naţional. Aş zice că solidaritatea 

românească (pe care am ştiut s-o arătăm 

şi cultivăm în clipele de cumpănă) este 

astăzi primejduită de multiple risipiri, dar 

aş adăuga imediat că ea nu s-a pierdut în 

formele sale latente şi că poate să se 

manifeste, la nevoie, încă. Românii se 

simt bine împreună ca români şi nu pot 

trăi frumos sărbătorile, botezurile, 

nuntirile, trecerile în lumea drepţilor, 

altminteri decât printre ai lor. Din aceste 

mici solidarităţi şi solidarizări se mai 

poate naşte oricând solidaritatea 

românească, absolut necesară în vremea 

marilor încercări ale naţiunii. 

Marea Unire continuă să rămână 

evenimentul cel mai important din istoria 

modernă a poporului român, oferindu-ne 

astfel şansa de a ne reaminti că avem o 

conştiinţă naţională pentru a cărei 

edificare înaintaşii noştri au luptat şi au 

suferit. ■ 
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Sentimentul naţional în context european 

 

 

 decembrie 1918 e începutul unei 

naţiuni, strigătul inimii a mii de 

oameni care voiau unirea cu 

compatrioţiilor. Sacrificiul suprem al 

străbunilor, dorinţa arzătoare şi sufletele 

pline de românism au condus la formarea 

unui stat numit România. Nimic nu este 

uşor atunci când ţelul este înălţător, dar 

curajul, iubirea din inimile românilor 

erau mai mari decât toate obstacolele 

ivite spre îndeplinirea acestui ţel, ele 

construind drumul spre Marea Unire. 

Integrarea 

1 
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Se împlinesc 100 de ani de la acest 

eveniment măreţ, ne aflăm într-un 

context în care statul România face parte 

din marea familie europeană numită 

Uniunea Europeană, cadrul în care 

România are posibilitatea dezvoltării prin 

oportunităţile oferite. 

România cunoaşte o perioadă a integrării 

în toate domeniile: agricultură, cultură, 

economie, comerţ, fapt ce îi permite 

implementarea de proiecte menite să îi 

asigure dezvoltarea şi introducerea de noi 

modalităţi prin care această ţară 

minunată să poată fi cunoscută în marea 

familie europeană. 

Acest lucru nu 

înseamnă pierderea 

identităţii, ci, 

dimpotrivă, 

construirea unor 

strategii care să 

conducă la 

afirmarea noastră ca 

naţiune unită. 

Un exemplu de proiect implementat care 

se adresează în special tinerilor este 

Erasmus+, un context în care 

interdisciplinaritatea îţi are locul. 

Întâlnirea tinerilor din diferite ţări 

europene, schimbarea de opinii, 

cunoaşterea altor culturi diferite de cele 

de origine aduc un mare plus celor 

implicaţi.  

Un astfel de proiect a fost câştigat şi în 

cadrul Asociaţiei ProEuro-Cons – 

proiectul „Educație antreprenorială și 

dimensiune internațională pentru 

incluziune socio-economică” – şi urmează 

a fi implmentat în prima fază a lui în luna 

mai, cea de a doua fază fiind stabilită în 

luna iulie. Participanţii vor cunoaşte 

oameni din diferite ţări, lucru care le va 

permite să acumuleze cunoştiinţe noi, 

teme, cursuri şi proiecte care pot fi 

implementate cu succes în cadrul propriei 

organizaţii. Nu este banal şi nici uşor, dar 

informaţia este cheia către succes. Cu cât 

informaţiile acumultate sunt în cantitate 

mai mare, cu atât calea către dezvoltare 

este mai uşoară. 

Astfel de acţiuni şi 

proiecte nu sunt 

menite să permită 

pierderea identităţii 

propriei ţări şi să 

conducă la 

schimburi benefice 

ambelor părţi. 

Cei 100 de ani ai 

României ne au arătat că putem coexista 

unii cu ceilalţi, chiar dacă diferenţele sunt 

majore din punct de vedere al tradiţiilor, 

culturii, locuitorilor. România se va 

dezvolta şi va exista atâta timp cât 

locuitorii săi vor dori bunăstarea şi 

prosperitatea acesteia. 

O naţiune se distruge mai întâi din 

interior, pentru ca mai apoi să fie 

dezbinată fără nici un efort prea mare din 

exterior. 

România, să ne trăieşti nu 100, ci chiar 

1000 de ani! ■ 
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Sensibilitate şi destin istoric – Regina Maria a României 

 

Una dintre cele mai importante personalități care au marcat istoria este Regina Maria a 

României, care este cunoscută pentru contribuția pe care a avut-o în Primul Război Mondial, 

prin campaniile de ajutorare a soldaților români, fapt pentru care a fost supranumită și 

„Regina soldat”. 

 
 

ricâte greșeli va fi comis Regina 

Maria, înainte și după război, 

războiul rămâne pagina ei, 

pagină cu care se poate făli, pagină care se 

va așeza în istorie la loc de cinste. O 

găsim în tranșee printre combatanți în 

rândurile înaintate, o găsim în spitale și 

în toate posturile sanitare printre răniți și 

bolnavi. O găsim de față la toate 

adunările care încercau să facă puțin bine. 

Nu a cunoscut frica de gloanțe și de 

bombe, cum nu a cunoscut teama și 

scârba de molimă sau nerăbdarea față de 

eforturile așa de des inutile, provocate de 

O 
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dorința ei de mai bine. Regina Maria și-a 

îndeplinit datoria pe toate fronturile 

multiplei sale activități. Se poate afirma 

că, în răstimpul pribegiei noastre în 

Moldova, Regina Maria a întrupat 

aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței 

românești. Prin modul cum a influențat 

în 1916 intrarea României în război și din 

nou în 1918, când aproape numai datorită 

ei Regele Ferdinand nu a ratificat 

dezastruoasa pace de la București, regina 

s-a așezat ca ctitorita a României întregite 

și că una din cele mai mari figuri ale 

istoriei noastre naționale”, scrie omul 

politic Constantin Argetoianu. 

Cine a fost Regina Maria 

Regina Maria a fost îndrăgită nu numai în 

ţară, ci şi în străinătate. În 1935, în urma 

unor interviuri realizate cu aceasta, 

scriitoarea şi jurnalista Berthe Vulliemin 

scria, în prestigioasa publicaţie franceză 

„Revue des deux Mondes", următoarele 

fraze despre regina Maria: 

„Ceea ce te izbşte mai întâi, când 

întâmpini pentru prima dată pe Regina 

Maria, e frumuseţea ei. Înfäţişarea sa, 

căreia i se potriveşte atât de bine 

termenul de înfăţişare de regină, statura 

ei înaltă, albeaţa de lapte a tenului ei, 

ovalul chipului ei, cu trăsături de-o 

puritate clasică, nasul mic, aquilin, buzele 

bine desenate şi zâmbetul atât de sincer, 

atât de blând, ochii de-un albastru intens, 

deasupra cărora sunt trase sprâncene 

minunate, fruntea descoperită, părul de 

un blond de aur, astăzi de-abia încărunțit, 

dar mai ales expresia privirii, în care 

străluceşte inteligenţa, bunătatea, 

încordarea şi adesea bucuria, alcătuiesc 

un tot de-o atracţie irezistibilă”. 

Născută în Marea Britanie (29 octombrie 

1875), sub numele de Marie Alexandra 

Victoria de Saxa – Coburg și Gotha, cea 

care avea să devină Regina României este 

fiica principelui Alfred al Marii Britanii și 

a ducesei Maria Alexandrovna a Rusiei. 

Viața Reginei Maria relevă desfășurarea 

unor evenimente marcante pentru istorie. 

La doar 17 ani (10 ianuarie 1893), a devenit 

soția principelui Ferdinand I, 

moștenitorul tronului României, cu care a 

avut șase copii, primul născut, Carol al II-

lea, devenind al treilea rege al României. 

Contribuţia Reginei Maria a fost una 

uriaşă - a susţinut intrarea României în 

război alături de puterile aliate, 

convingându-l pe Regele Ferdinand 

(german de origine) să lupte împotriva 

propriei sale ţări, pentru realizarea 

unităţii naţionale a românilor.  

În timpul războiului, regina aflată în exil 

la Iaşi dovedeşte o energie extraordinară. 

Se ocupă personal de asistenţa medicală, 

obţine hrană, ridică moralul trupelor şi 

sprijină populaţia civilă. În plus, se 

foloseşte de relaţiile ei dinastice pentru 

ajutor militar. În septembrie 1916, îi scria 

vărului ei, Nicolae al II-lea al Rusiei: 

„Trimite-ne ajutorul de care avem nevoie 

imediat. Ne găsim în faţa unor forţe 

militare mult mai mari decât ne-am fi 

aşteptat noi în urma promisiunilor care ni 
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s-au făcut. Numai tu ne poţi ajuta şi 

trebuie să ne ajuţi, Nicky!". 

Recunoaşterea României Mari s-a datorat 

în parte conexiunilor şi charismei Reginei 

Maria. A făcut lobby pentru ţară în 1919, 

la Paris, când România cerea Transilvania, 

Bucovina şi întreg Banatul, adică 

respectarea garanţiilor din anul 1916, deşi 

semnase pacea separată cu Germania prin 

guvernul Marghiloman. Când scrisorile 

lui Ionel 

Brătianu 

către rege 

vorbeau 

despre 

răceala şi 

enervarea cu 

care era 

tratat, regina 

este trimisă la 

Paris într-o 

aşa-numită 

vizită 

particulară. 

Premierul 

Georges 

Clemenceau o întâmpină la Elisee cu 

garda de onoare, preşedintele Poincare îi 

conferă Legiunea de Onoare, Academia 

Franceză o aplaudă, iar parizienii o 

întâmpină pretutindeni cu entuziasm. Şi 

la Londra domneşte o atmosferă de 

familie. Vărul ei, Regele George V, o 

întâmpină la gară, iar regina Angliei îi 

împrumută bijuterii pe care să le poarte la 

marile banchete, bijuteriile Coroanei 

României şi tezaurul ţării fiind luate de 

ruşi. Întâlnirile cu Lloyd George, Austen 

Chamberlain şi Winston Churchill se ţin 

lanţ. Când, la întoarcere, regina Maria 

trece din nou prin Paris, atmosfera de la 

Conferinţa de Pace devenise favorabilă 

României. După moartea regelui 

Ferdinand în anul 1927, regina Maria şi-a 

pierdut influenţa politică. Reîntoarcerea 

în ţară a lui Carol al II-lea, care renunţase 

iniţial la tron şi fusese dezmoştenit, duce 

chiar la 

izolarea ei. 

Regina s-a 

stins în anul 

1938, iar 

cuvintele din 

testamentul 

său rămân 

emblematice 

pentru ţara 

pe care a 

slujit-o toată 

viaţa: „Te 

binecuvântez, 

iubită 

Românie, ţara 

bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă 

ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei 

cărări le-am cunoscut toate. Frumoasa 

ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei 

soarta mi-a fost îngăduit să o văd 

împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu 

mare şi plină de cinste, să stai veşnic 

falnică printre naţiuni, să fii cinstită, 

iubită şi pricepută. Am credinţă că v'am 

priceput: n'am judecat, am iubit...". ■ 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri acreditate MEN 

ABILITAREA CORPULUI DE 

PROFESORI METODIȘTI PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 Acreditat MEN, OM 5670/18.12.2017  
 Acreditat MEN, OM 5990/16.12.2015 

 
10 credite profesionale transferabile 

 

 
25 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
40 de ore 

 

 
90 de ore 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ 

PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL 

 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT 

DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 Acreditat MEN, OM 6217/23.12.2016  
 Acreditat MEN, OM 3136/25.01.2017 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
60 de ore 

 

 
60 de ore 

     

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT PENTRU ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE 

 Acreditat MEN, OM 4586 / 09.08.2017 

 
30 credite profesionale transferabile 

 
Personal didactic – cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii superioare 

 
120 de ore 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri autorizate ANC 

FORMATOR  EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE SEAP 

 
Autorizat ANC 

 

 
Acreditat ANC 

 

Cod COR – 242401, RNFFPA nr. 

297 / 28 / 09.15.2014 

 

 

Cod COR – 214946, RNFFPA nr. 38 / 

258 / 20.07.2017 

 

Cadre didactice din preuniversitar care au 

studii superioare și care doresc să își certifice 

o carieră în domeniul formării 

 

 

Absolventii vor deveni EXPERTI în ACHIZITII 

PUBLICE certificati profesional conform 

ocupaţiei de EXPERT ACHIZITII PUBLICE, 

COR: 214946. 

 
30 de ore 

 

 
50 de ore 

 

MANAGER 

PROIECT 

 
ENGLEZĂ CONVERSAȚIONALĂ 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242101, RNFFPA nr. 

349 / 28 / 12.11.2014 

 

 
RNFFPA nr. 390 / 28 / 13.07.2015 

 

Persoane cu studii superioare, care participă 

la licitații sau care lucrează / sunt 

interesate să lucreze în Managementul 

Proiectelor 

 

 

Persoane care doresc să aprofundeze 

abilitățile de comunicare în 

limba engleză 

 
120 de ore 

 

 
150 de ore 
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