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Dedic această carte tuturor camarazilor  

și nepoatei mele Bianca Andrea, la aniversarea a 6 ani, cu 
părerea de rău că nu am putut răspunde mai mult chemării sale, 
când scriam această poveste: „hai bunicule să ne jucăm”!  

 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

2 

 

 

 
      Din cetatea eternă a poveștilor, de pe 
plaiurile legendarului Menumorut, foarte 
aproape de sufletul ostașului, chemat să vegheze 
la frontiera de vest a românilor, vine chemarea 
ca sfântă poruncă de apărare.  
     Astfel de pilde, prețuite și urmate ca modele 
utile de școală a bărbăției tinerilor chemați să 
apere „glia și neamul”, în momentele de 
cumpănă, și-au asumat și jertfa ca eroi pentru 
ca să desăvârșească lucrarea visată, inițiată, 
trudită, câștigată prin luptă, proiectată și încă 
neterminată de strămoși: libertatea și 
neatârnarea.  

     Am descoperit că elita ofițerimii armatei române era  deprinsă în traiectoria 
ascensiunii în carieră și cu bătaia armei cuvântului, cu spiritul fin, cu maniere alese, de 
saloane rafinate, cu principii după care s-au călăuzit,  stăpâniți de o credința tare care 
i-a fortificat moral ca oameni și a șlefuit caractere admirabile.  
      Sub altarul cerului s-au închinat și rugat ca bunul Dumnezeu să le ocrotească 
pruncii, ograda și tinda casei, la grinda căreia au lăsat ca moștenire Biblia ocrotitoare 
și s-au acoperit cu țărâna Patrie și și-au rostuit cruci de căpătâi spre a fi de pildă 
pentru prezent și viitor. 
    Am credința că le-am înțeles atitudinea demnă, marcată de responsabilitate asumată, 
că le-am surprins gusturile pentru arta frumosului, exprimată cu eleganța scrisului și 
rafinamentul poeziei, tenacitatea și răbdarea de a asculta glasul inimii și urma 
porunca Patriei, pe parcursul ultimilor 100 de ani, închin aceste rânduri, ce balansează 
între hotărâre, perseverență, onoare și demnitate ce definesc cu certitudine pe aceia care 
au îmbrăcat frumoasa haină militară cu scopul de a-și servi cu devotament Patria 
Română! 
     Nutresc speranța că și cititorul își va îndrepta gândul de recunoștință către cei ce 
au trudit pentru binele neamului românesc, de pe sprânceana bihariei și până departe la 
țărmul Mării Negre, raportează cu mândrie că au avut o unică deviză: ONOAREA, în 
schimbul căreia nu cer nimic mai mult decât RESPECT. 

Oradea, 11 octombrie 2019 
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Dr. Viorel Faur, cetățean de onoare                      Țepelea, prezentare de carte  

 
Col. Dr. C. Moșincat înmânează Sabia cavalerului de Clio: Gh. Buzatu și A. Munteanu 

 
Seară de poezie: Ioan Țepelea, moderator col. r. Dr. Constantin Moșincat 
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O privire sentimentală de la ocean asupra 
Casei Armatei din Oradea 

de George Roca1 
 
Anii trec în goană. Parcă mai ieri ne mutăm de pe 

strada Iosef Attila nr. 12, din vestitul „Palat al Postei” din 
Oradea, pe o stradă imediat paralelă numită Mihai Eminescu. 
Eu aveam vreo 11 ani şi descindeam dintr-o cetate, adică un 
palat-cetate unde nu era închisă o prinţesă ci un copil 
zvăpăiat pentru care viaţa era cam austeră... cu un areal 
restrâns de joacă şi de făcut năzbâtii, destul de controlat de 
factorii poştali locali şi de cerberii care-şi duceau veacul prin 
birourile acelei întreprinderi, unde lucra şi tatăl meu. Strada 
Eminescu era fascinantă la începutul anilor ’60 şi aşa a 
rămas în continuare pentru mine pe parcursul altor 60 de ani. 
Totul era diferit pe „Eminescu” faţă de stradă „Iosif Attila”, devenita mai târziu 
cunoscută strada Porţile de Fier. Parcă şi aerul era mai transparent... iar de cum m-am 
mutat mi-am făcut cohorte de prieteni, apropiaţi de vârsta mea. Ne-am mutat deci pe 
strada Eminescu Nr. 9, apartamentul 2, cu geamuri la stradă. În vecinătate domneau 
clădiri vechi, faimoase chiar. La numărul 1 se afla Palatul Apollo, apoi la 3 clădirea de 
piatră cu 2 etaje... de unde mi-am luat aleasa inimii, iar lipit de aceasta domnea 
minunatul edificiu al „Casei Armatei” situate la numărul 5, aflat la o aruncătură de băţ 
de casa noastră. Ne despărţea doar casa avocatului Teudan. În partea stângă, perete în 
perete cu sufrageria noastră se afla (şi acum!) Internatul Liceului Nr. 4, mai târziu 
transformat în Inspectoratul Școlar Județean Bihor şi Sediul Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război (Oradea). Deci o stradă cu multă importanţă civică.  

Totuşi cel mai de seamă obiectiv pentru sufletul nostru de copil era “Casa 
ofiţerilor”. Parcă aşa se numea în acea vreme. Un loc plin de mistere şi de frumuseţi, o 
„casă” cu atracţii, cu o curte-grădină superbă unde eram „admişi”, de către cei care o 
coordonau, să ne mai jucăm din când în când, după imaginaţia noastră, în special cu 
trimiteri la armată, adică deseori ne jucam de-a războiul, mai ales că vedeam o mulțime 
de personaje în uniformă militară intrând pe impozanta poarta. 

                                                 
1 Foto George Roca, 2008, semnătura de adeziune la Cavalerii de Clio 
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Casa Ofiţerilor din Oradea,  

o oază de cultură şi de distracţii 
 
Deseori, de la Casa Ofiţerilor se auzea muzică. Noi copiii eram atraşi ca un 

magnet, da nu numai veneau şi adulţi să vadă ce se întâmplă acolo. Era organizat un 
bal, o nuntă chiar. Intrau pe poarta, însoţiţi de consoartele lor, ofiţeri frumoşi, militari, 
îmbrăcaţi la patru ace, eleganţi, adevărate exemple de comportament... foarte admiraţi 
de trupa mea de „cadeţi” care toţi voiam să fim că acei domni în uniformă. Deseori ne 
comportăm între noi precum acei domni semeţi, în uniformă kaki. Ne construiam chiar 
epoleţi, petliţe, aveam şi noi grade, dădeam onoruri, ce mai... mici ofiţeraşi. Soldaţi eram 
atunci când ne jucăm de-a războiul, găsind câte un șanț săpat pentru a schimba o 
conductă de canalizare, care pentru noi era tranşeea mult visată... când se arunca cu 
„bombe” de pământ... făcând multă mizerie în locuri pe unde se circulă. Atunci venea 
câte un „nene” şi ne alunga din plina scenă a teatrului de război... Vreo câteva zile eram 
cuminţi, şi aşteptam armistiţiul pentru a putea pătrunde în citadela de la nr. 5. Of 
Doamne, ce amintiri minunate... ce oameni minunaţi se perindau pe acolo. 

Jos, la subsolul clădiri erau două săli în care desfăşurau diferite cursuri de 
pregătire fizică: tenis de masă, scrima, haltere, box şi artistice, precum dans de societate, 
balet, dans popular şi chiar canto. Deseori strada Eminescu vuia de voia bună venită de 
la Casa Ofiţerilor... sau a Armatei. Muzica bună, orchestre, nunţi, baluri, petreceri 
sobre, competiţii muzicale. Noi, „vecinii cei mici”, stăteam pe trotuarul din faţă şi 
aprofundam tot ceea ce se întâmplă acolo. În acei ani l-am cunoscut pe Aurica 
Andreescu, mai târziu, prieten bun în Bucureşti. Aurelian era în armata la Beiuş şi era 
„adus” la Oradea, la Casa Armatei deoarece cânta frumos, şi era foarte apreciat de către 
ofiţerii din Garnizoana Oradea şi de familiile lor. Era un băiat liniştit şi plăcut la 
vorbă, foarte prietenos, cu toate că era cu patru ani mai în vârstă decât mine. Aurelian 
Andreescu a murit la 22 iulie 1986 la 44 de ani! Când am auzit ştirea... am închis ochii 
şi l-am văzut în uniforma de soldat la poarta Casei Armatei din Oradea! Dumnezeu să 
îl odihnească! 

Anii copilăriei au trecut repede... Prin 1967 m-am mutat la București. Apoi în 
1980 am emigrat în Australia. Deseori îmi era dor de strada Eminescu, de casa de la 
numărul 9, de celelalte case din împrejurimi, de Casa Armatei... În 1982, într-o vacanță 
m-am reîntors „acasă” la Oradea, am găsit o „fătucă” minunată, tot pe strada Eminescu, 
mai vecină cu Casa Armatei decât mine... adică de la numărul 3. Am cerut-o de soţie, a 
acceptat şi ne-am propus să facem nunta pe data de 14 iulie 1983 în Grădina Casei 
Armate de pe strada Eminescu nr. 5. Am cerut aprobarea şi ne-am înţeles despre 
eveniment... cu căpitanul Ioan Ţepelea, comandant al instituţiei respective. Am fost 
atât de fericiţi, şi eu şi soţia mea! Ne legau atâtea amintiri minunate de acele locuri... şi 
totuşi, cu două săptămâni înainte de nuntă am fost anunţaţi că evenimentul nostru nu 
poate avea loc într-o instituţie (unitate) militară deoarece eu eram plecat în Australia, şi 
eram considerat străin. Sufletul meu parcă s-a frânt în două... Dar am înțeles. Aşa erau 
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vremurile atunci. Nu am forţat notă şi nu am încercat să insist... Noroc că am găsit un 
local pe aproape, la restaurantul Oradea, unde şefa de unitate, doamna Maricica 
Bondici, o figură celebră a oraşului Oradea, ne-a organizat o nuntă pe cinste. Dar 
totuşi, gradina aceea minunată ne-a rămas la suflet multă vreme... 

În 1991 am revenit din Sydney, Australia, la Oradea pentru două luni. Fostul 
căpitan Ţepelea, era de acum maior... Ne-am reîmprietenit şi mi-a prezentat un proiect 
despre înfiinţarea unei societăţi cultural-literare întrebându-mă dacă sunt de acord să 
fac şi eu parte din aceasta. Era vorba de Academia de Ştiinţe, Literatură şi Artă 
(ASLA), proiect pe care l-a finalizat în perioada 1992-1993. Din acel moment „Cercul 
Militar” cum a fost numit după revoluţia din 1989 a devenit unul dintre cele mai 
importante centre de cultură din ţară. Au fost prezenţi la întâlniri, simpozioane, 
evenimente cultural artistice cei mai importanţi scriitori şi oameni de cultură ai acelor 
vremuri. Aici i-am întâlnit pe distinşii oameni de litere: Valeriu Anania, Ana 
Blandiana, Nicolae Breban, Virgil Bulat, Lucian Drimba, Radu Enescu, Gheorghe 
Grigurcu, Carolina Ilica, Dumitru M. Ion, Adrian Marino, Octavian Paler, Alexandru 
Paleologu, Dumitru Prunariu, Teodor Repciuc, Mihai Prepeliţa, Cassian Maria 
Spiridon, Gabriel Ţepelea, Nicolae Tone, Mircea Zaciu, Adam Puslojic şi mulţi alţii. Au 
apărut şi publicaţii de valoare, precum revista „Unu”, „Alethea” şi „Aurora” şi faimoasa 
editura „Cogito”.  

Cercul Militar Oradea a devenit, după părerea mea, cel mai important edificiul 
de cultură al urbei... Lansări de carte, întâlniri literare. Prima mea carte, „Arhitectura 
Stefaniană” (studiu istoric) am lansat-o în sala mare de festivităţi, în anul 2006 apoi şi 
restul cărţilor în număr de şapte le-am lansat tot acolo. O bucurie şi o onoare pentru 
mine. Mulţumesc pe această cale domnilor comandanţi ai instituţiei care mi-au aprobat 
aceste evenimente. Cu distinsul colonel devenit după trecerea în rezervă profesor 
universitar dr., cunoscut istoric, poet şi promotor cultural, am rămas prieten până la 
sfârşitul zilelor domniei sale, în 2012. Dumnezeu să îl odihnească! Un om de seamă a 
urbei orădene! Iată ce am scris în acele vremuri despre acesta în Jurnalul Academiei 
Româno-Americane2: „Pe Ioan Ţepelea l-am întâlnit pentru prima dată cu mulţi ani în 
urmă! Pe la începutul anilor ’80. Eram deja stabilit în Australia. Mă reîntorsesem 
„acasă” la Oradea unde locuiau părinţii mei, pentru o vizită de trei luni. Ai mei locuiau 
pe strada Eminescu, la două case de clădirea Cercului Militar al cărui comandant era 
tânărul locotenent-major Ioan Ţepelea. Trecând pe stradă, îl vedeam deseori la poarta 
edificiului. Înalt, suplu, oacheş, milităros. Am început să ne salutăm, iar mai apoi să 
conversăm. Era dornic de cunoaştere. Îi plăcea să îi povestesc despre locurile pe care le-
am vizitat. Exista totuşi o baricadă de sistem politic între noi... nu prea era indicată 
apropierea, nici pentru „unul plecat din raiul comunist” şi nici pentru „o uniformă 
militară”!... Clădirea, un fost conac boieresc cu două etaje, mai dăinuie şi în prezent. Are 
o sală de spectacole şi o grădină superbă de vară, unde de când o ştiu se organizau la 
sfârşit de săptămână balurile cadrelor militare din garnizoana Oradea. Orchestre şi 
cântăreţi de calitate. Muzică, dans şi antren!... La etajul întâi în două încăperi enorme 

                                                 
2 http://main.ara-aş.org/Other-files/ITEPELEA.pdf 
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îşi organizase biroul comandantul, Ioan Ţepelea. Avea nevoie de mult spaţiu deoarece 
ambele camere erau ticsite de cărţi. Cărţi în rafturi, cărţi pe duşumea, cărţi pe birou, 
cărţi peste tot! Multe cărţi! Ca într-o bibliotecă judeţeană... Anii au trecut, eu am 
revenit mai rar în oraşul copilăriei mele, dar după 1989 l-am vizitat mai frecvent. Casa 
Armatei şi pe şeful ei, de data aceasta... căpitanul Ioan Ţepelea, i-am regăsit tot acolo! 
Vecini dragi! Discuţiile noastre s-au purtat mult mai deschis decât în anii 
comunismului. Eram liberi!... Mi-a vorbit de proiecte mari... de evenimente pe care ar fi 
dorit să le desfăşoare la instituţia pe care o conducea... În 1992, când m-am reîntors pe 
strada Eminescu, am constatat mari schimbări la Cercul Militar din Oradea. 
Comandantul, istoricul şi filozoful, Ioan Ţepelea era într-o vervă intelectuală 
extraordinară. Devenise faimos în oraş! Proiectele lui prindeau viaţă. Aşa a apărut 
editură (personală) „Cogito”, revistele literare „Unu” (apariţie lunară), „„Aurora”” 
(revistă de literatură şi artă) şi „Alethea” (revistă de ştiinţă şi dialog interdisciplinar),... 
a fondat Societatea Oamenilor de Ştiinţă şi Scriitorilor din Bihor (SOSS), transformată 
în scurt timp în Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA Oradea)... La Cercul 
militar se organizau simpozioane culturale, artistice, se discută literatură, se lansau 
cărţi... Aceste evenimente, câştigând tot mai multă credibilitate şi faimă au depăşit 
perimetrul oraşului Oradea şi au ajuns să fie cunoscute de foarte multe personalităţi 
româneşti din Bucureşti şi din alte focare de cultură urbană din ţară, fiind atraşi spre 
participare... şi colaborând...” 

*** 
Un alt eveniment important pentru mine a fost primirea mea în cadrul 

Asociaţiei Naţionale a Cavalerii de Clio (istoricii și militari) după apariţia volumului 
meu: „Dezvoltarea arhitecturii în perioada de domnie a bine credinciosului voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt” (Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2006). Comandantul-
preşedinte, onorabilul colonel (r.) Dr. Constantin Moşincat, autorul acestei lucrări, a 
fost cel care m-a invitat să ader la grupare, împreună cu distinsul prof. univ. Dr. Cornel 
Durgheu, decan al Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea. Anul de graţie 2008, 
locaţia, bine cunoscuta sala festivă a „Cercului Militar”. Din nou de bun augur... M-am 
simţit iarăşi onorat!  

Iată deci câtă bucurie mi-a adus acest minunat edificiu și instituție de cultură 
pe parcursul a mai bine de 50 de ani. O bună vecinătate care mi-a marcat viaţa şi 
carierea literară, a cărei amintire îmi încarcă sentimental și dincolo de ocean, la 
Antipozi. Acum, la ceas aniversar, doresc celor care sunt implicați în bunul mers al 
Cercului Militar Oradea, atât pe plan organizatoric, cât și celor iubitori de evenimente 
de cultură militară, mult succes în continuare, iar centenarul acestui obiectiv să creeze 
un suflu de mândrie în inimile celor care poarta uniforma de militar în slujba României 
și nu numai.  

Vivat, Creascat, Floreat!  
George ROCA 

Oradea - Sydney 
5 octombrie 2019 
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CRONOLOGIE 

 
• 11 octombrie 1919 data de înființare a Cercul Militar 

Oradea3: Adunarea generală a ofiţerilor a ales comitetul de conducere şi ca 
Preşedinte de onoare pe Răşcanu (ministrul de război), ca preşedinte activ 
pe generalul de infanterie Constantinescu, vicepreşedinţi colonelul de 
artilerie George Bacaloglu (fondatorul revistei Cele trei Crişuri) şi maiorul 
de artilerie Boerescu, iar membri au fost desemnaţi maiorul de cavalerie 
Greceanu, şi căpitanul de infanterie Luca. Comisari ai Cercului au fost aleşi 
sublocotenenţii Leon Gheorghiu şi Eliad, iar casier sublocotenent Ioan 
Schiller; 

• 28 octombrie 1919: Pe 28 octombrie 1919, comandantul 
Diviziei 17 Infanterie, după ce a luat iniţiativa creării Cercului Militar 
Oradea, înainta ministrului de război generalul Răşcanu, memoriul cu nr. 
2124, prin care solicita sprijinirea, pentru început, a acestuia cu suma de 
60.000 lei, fond necesar pentru organizarea, dotarea cu mobilier adecvat 
pentru acţiunile culturale şi distractive care urmau a se desfăşura; 

• 16 februarie 1920: emitea Ordinul Circular nr. 42032 prin 
care impunea obligativitatea ofiţerilor de a plăti cercurilor militare anumite 
cotizaţii; 

• Cercul Militar - Civil din Oradea a luat naştere pe 14 
noiembrie 1925, prin transformarea Cercului Militar al Ofiţerilor, în care 
membrii de drept obligaţi erau toţi ofiţerii din garnizoana Oradea, iar 
membrii aleşi, pentru a fi admişi trebuiau să „adreseze o cerere către 
comitetul de conducere, recomandată şi susţinută de către doi membri din 
categoria membrilor aleşi”4. Primul comitet de administraţie ales a fost 
prezidat de colonelul Grigore Aricescu; 

• În 1925 în peisajul cultural orădean a apărut o nouă societate 
– Filiala Oradea a Ateneului Român – alături de care Cercul Militar va 
desfășura o notabilă activitate culturală; 

• 16 Martie 1929: al patrulea comitet al Cercului a fost 
prezidat de generalul Romulus Brătianu. Din acel comitet făceau parte, ca 
vice-preşedinţi dr. Aurel Lazăr şi colonelul Grigore Aricescu, şi cinci sub-
comitete astfel: pentru administraţie colonelul Ioan Bengliu, pentru cultură 

                                                 
3 În România Cercurile Militare au fost create după Războiul de Independenţă, fiind o 
prelungire a modelului militar francez. Ele funcţionau în principalele garnizoane ale ţării şi 
aveau rolul de interfaţă între armată şi societatea civilă. Unele dintre ele dispuneau chiar de 
un local propriu, iar conducerea lor revenea comandantului garnizoanei, care avea, de 
regulă, cel mai mare grad militar. 
4 Ibidem, p. 5, art. 6 din Statutul Cercului Militar-civil. 
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profesorul Eugeniu Speranţia, pentru distracţii colonel Grigore Aricescu, 
pentru propagandă prefectul Iosif Maiorescu, cadrul legislativ C. 
Stambuleanu, de la Curtea de Apel; 

• Cercul Militar - Civil Oradea a obţinut recunoaşterea ca 
persoană morală juridică după dezbaterea dos. de sub nr. 830/1927, prin 
Decizia nr. 376, din 26 septembrie 1933, a Tribunalului Bihor, Secţia I-a, 
dată la care a fost înscris în Registrul persoanelor Juridice de la Grefa 
Tribunalului Bihor cu nr. 11, dată la care se consemnează: Actul constitutiv, 
Statutul, bilanţul de gestiune, membrii în evidenţa Cercului şi inventarul de 
mobilier şi diverse bunuri aflate în patrimoniul acestuia; 

• Cercul Militar al Subofiţerilor Oradea, înscris în Registrul 
Persoanelor Juridice ţinut la grefa Tribunalului Bihor sub nr. 87/1930; 

• La ordinul nr. 336 din 17 mai 1946, colonelul Vasile Forna, 
comandantul Centrului de Recrutare Oradea, raporta ministrului de război 
faptul că Cercul Militar Oradea5 a fost evacuat de Regimentul 1 Infanterie 
Fortificaţii, dar nu se cunoşteau date cu privire la patrimoniul existent al 
acestuia.  

• După 1951, când în garnizoană s-a instalat Divizia 11 
Infanterie Redusă, având la 15 octombrie 1951 unităţile dislocate în noile 
garnizoane astfel: la Oradea: comandamentul diviziei, Compania 11 
cercetare, Compania 11 transmisiuni, Compania 11 pionieri, Bateria 11 
antitanc, Plutonul 11 antiaerian, Plutonul 11 chimic, Compania 11 
autotunuri, Şcoala divizionară, Regimentul 3 Infanterie redus, la Cluj, 
Regimentul 14 Infanterie, la Zalău: Regimentul 36 Infanterie redus, la 
Şimleul Silvaniei: Regimentul 26 Artilerie redus, unități care se vor 
transforma în structuri mai mari, moderne, cu forță sporită; 

• Cercul Militar Oradea și-a continuat activitatea, având ca 
obiective educative fixate de E.C.P., și denumirea de: Casa Armatei 
Oradea, activitatea sa fiind coordonată de către Consiliul Politic al Diviziei 
11 Mecanizate „Carei”, până în decembrie 1989, sub conducerea șefilor: Lt. 
col Georgescu, Lt. col. Simionescu; 

• 1 ianuarie 1963 se înființează ștatul de funcțiuni la Cercul 
Ofițerilor Oradea, sub comanda generalilor: Cheler Paul (1959-1960), Ion 

                                                 
5 Clădire în care funcționează Cercul Militar este situată pe strada Mihai Eminescu la nr. 5 și 
a fost finalizată, după planurile arhitectului Rimanóczy Kálmán  jr., în anul 1912 de 
asociatul său Krausze Tivadar, inginer constructor. Aceasta casă (vilă) împreună cu Palatul 
Apollo, situat pe aceeași stradă la intersecția cu str. Republicii, sunt ultimele creații ale 
renumitului arhitect, el murind de tânăr în acel an, la numai 42 de ani. Casa cu două 
niveluri, un demisol spațios și o terasă (spre curte) mai dispune de un salon mare, o 
adevărată sală de recepții, sau spectacole și de o curte foarte mare unde, prin anii ’70 – ’80, 
vara se organiza cunoscuta și selecta: Discotecă de la Casa Armatei, în aer liber.  
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Gheorghe (1963-1968), I. Hortopan (1968-1973), Ioan Bordei (1973-1984), 
Nicolae Șchiopu (1984-1989), Mihai Corneliu Lungu (1990-1994)  

• După 1990 se revine la denumirea de Cercul Militar 
Oradea, fără a avea statut propriu și personalitate juridică, condus de șefii: 
Ioan Țepelea (1984-1998), Dan Nicolae Poinar (2000-2002), Alin Crețu 
(2002-2005), subordonarea din această perioadă fiind a Brigăzii 11 
Mecanizate „Carei”, comandate de coloneii: Ioan Cioară, Grigore Bartoș, 
Ioan Ciupei, Marcel Pop, când datorită faptului că serviciul militar 
obligatoriu s-a abrogat legal, iar aderarea României și armatei sale la 
structurile NATO au redus, și chiar desființat structurile armatei în 
garnizoană Oradea și activitățile au fost cu destinație orientate spre  cadrele 
militare în rezervă.  

• După 2005 o perioadă Cercul Militar s-a subordonat pe linie 
de garnizoană comandantului Centrului Militar Zonal (Teritorial) Bihor, 
comandat de col. Viorel Buhaș, comandor Ioan Mociar, iar conducerea 
interimară asigurată de ing. Călin Matei, ca referent și bibliotecar prin 
cumul, în perioada (2005-2012). 

• Din 1 iunie 2012 Cercul Militar Oradea trecea în subordinea 
Centrului 54 Transmisiuni și Tehnologia Informației, comandant colonel 
Grigore Morar și Lt. col. Călin Trip. La conducerea Cercului Militar fiind 
numit Plt. Maj. Florin Mirică (2012-2019) organizează activități în 
colaborare cu instituții și organisme culturale locale, și activități proprii, 
specifice: Clubul rezerviștilor, Cercul de modeling (coordonator Daniela 
Pusta), Cer de pictură (coordonator Maria Toma), Cerc foto (col. Cristian 
Ene ) Gala femeilor de succes (2012), lansări și vitrine de carte; participarea 
la festivaluri folclorice din țară „La oglindă” (Bistrița), cu formația de 
dansuri „Bihorul”, instructor Ioan Silaghi; festivalul „Datini și obiceiuri de 
Crăciun” – Curtea de Argeș, (2016).  

 
Placă așezată pe clădirea Comandamentului (astăzi Muzeul Țării Crișurilor) 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

14 

 
O INTRODUCERE NECESARĂ 

 
Epoca interbelică 

 
 „Datorăm miilor de eroi, morţi pentru a ne face o patrie mare şi 
liberă, străduinţa obştească pentru a croi neamului românesc în 
viitor un drum mai fericit, inspirat din gloria trecutului, dar 
ferit de greşelile lui”.  

Constantin Kiriţescu, Decembrie 1921 

 
După încheierea Marelui Război 

(1914-1919), multe personalităţi politice şi 
militare, participanţi direcţi la evenimente, şi-
au scris memoriile şi reflexiile legate de 
acesta. Încercarea de a trage din învăţămintele 
istoriei militare a românilor principii originale 

în strategie intra în seria de opere care fixau, în toate domeniile, 
individualitatea poporului nostru. „Orice studiu de acest fel, trebuie salutat 
ca un capitol din acea românologie care a întârziat prea mult” – sublinia 
savantul Nicolae Iorga, în prefaţă la lucrarea „Strategia românească în 
viitorul război”.  

Toate încercările de promovare a păcii universale, a organizărilor 
federative sau a republicilor generale  s-au dovedit a fi neviabile. Se credea, 
în mediile politice occidentale, că echilibrul forţelor îşi putea menţine 
stabilitatea numai prin jocul alianţelor. Încet, încet, dezarmarea devenea un 
factor de echilibru. Prin înarmare, Pacea s-a dovedit a fi mai degrabă o 
utopie, o simplă teorie, argumentată filosofic de minţi geniale, decât o 
realitate, înlocuită fiind cu o furibundă cursă a înarmărilor. Echilibrul se 
număra în avioane, tancuri, submarine, puşti, soldaţi, resurse, etc. Tratatul de 
pace de la Versailles nu a dat roadele aşteptate, din pricina clauzelor 
materiale şi din intenţia învingătorilor de a da un caracter de superioritate 
morală victoriei militare a Antantei. Politicienii, bazându-se pe sentimente 
omeneşti, au trasat graniţe care nu corespundeau geografic şi etnic. 

Distrugătorul val al timpului lasă totuși urme, rămășițe pe temeiul 
cărora încercăm să recompunem un tablou semnificativ al derulării 
evenimentelor. Ca povestitor al trecutului m-am oprit la ceea ce 
caracterizează epoca de o clipă, pentru a-i desluși unele sensuri, semnificații 
ori mesaje pentru viitorime. Alteori evenimentele petrecute descifrează doar 
tâlcul de început al faptelor trecute, iertate dar nicicând uitate. Așa se face, 
că într-o zi, ascultând povestea ce-i răscolea trecutul măicuței mele, Ana – la 
cei 94 de ani ai săi, erau vii, în memoria sa, acele teribile vremuri trăite după 
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30 august 1940 și până la eliberarea ultimei brazde de pământ românesc din 
octombrie 1944. 

Sârguința pentru aflarea adevărului m-a așezat pe cărarea strâmtă, 
întortocheată chiar, (datorită puținelor mărturii scrise de către cei ce au 
pătimit), care să dea ochiului și minții dimensiunea reală, completă, a 
tabloului tragic al luptei pentru supraviețuire. August, a fost o lună fierbinte 
pentru istoria neamului românesc. Și dacă e să ne referim doar la câteva, ne 
vom aminti de: Călugăreni, Guruslău, din epoca celei dintâi Uniri a lui Mihai 
Voievod Viteazul, ucis mișelește pe 19 august 1601, pe Câmpia de la Turda, 
de Mărășeștii – demnității naționale din august 1917, sau de sinistrele date 
din august: a  Pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939), 30 august 
1940 – Diktatul de la Viena, 23 august 1944 și trădarea poporului cu 
semnătură regală a lui Mihai I. În multe dintre aceste date, istoria, ni s-a 
făcut scrum, ori a fost scrisă la dictare germană ori sovietică (după cum era 
situația) și mai nou europeană. Câte minți înfierbântate nu ne-au creat 
nenorociri, care ni se păreau a fi vedenii. Și nu simple ci realități crude, dure, 
de neînțeles de sălbatice. 

Războiul întregirii între interese de tron  
Sub deviza „înainte de toate datoria”, trebuie trecut hopul de la 

conștiința ostășească la conștiința de om, își amintea sublocotenentul 
Turtureanu, despre momentele sale de aventură pentru a ajunge la frații 
români în Regat. În țara în care toți miniștri erau „prea plecați și supuși 
servitori” ai regelui, atitudinea neutralității fie că reflecta această poziție, fie 
că armata nu era pregătită pentru un război european, fie că nu se știa încotro 
trebuie balansat talerul războiului. Luate pe îndelete, se pare că, prima 
variantă corespundea realității. O asemenea atitudine a fost de natură a 
declanșa un adevărat război intern care să răscolească conștiințele și 
caracterele diverse, lipite sau independente de politica oficială a tronului sau 
a poporului. 

Propaganda germană întreținea părerea și acțiunile bătrânului rege 
Carol I, și răspândea ideea supremației victoriei germane. Un guvern 
național era de natură a risipi îndoielile și a păstra liniștea pentru marile 
decizii. Capii partidelor politice se situară pe poziții adverse. Unii nu voiau a 
se alătura germanilor, alții îi urau pe ruși ceea ce a rătăcit unele spirite gata a 
se vinde pe bani, ori pe situații. Indiferent de poziție, la momentul adoptării 
soluției, cei mai mulți s-au înrolat sub drapelul țării și s-au pus în slujba 
intereselor naționale. Alții n-au făcut așa. Astfel se explică împărțirea 
societății în două tabere, având în frunte oameni politici influenți: Take 
Ionescu și Nicolae Filipescu își propuneau prin „Acțiunea națională” să 
orienteze opinia publică spre război alături de Antanta și a zădărnici 
propaganda progermană. Poziționarea militarilor, ca de pildă a generalului 
Constantin Crăiniceanu, față de aceste două grupări era interesantă deoarece 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

16 

militarii nu făceau politică, dar asistau la întruniri pentru a furniza informații 
tehnice despre război. Scopul lor principal era acela al unirii tuturor în 
favoarea Țării. 

Sfatul militarilor era îndreptat spre conciliere națională, a așeza la 
masă cu guvernul tendințele care forțau guvernul să intre în război. Ion I.C. 
Brătianu voia să facă războiul chiar și singur!, susținut de „Acțiunea 
națională”. Ei au fost cei care împreună cu presa, „Universul”, în primul 
rând, poporul și armata au adus gloria generației Marii Uniri. El, ca prim 
ministru a format, până la urmă, opinia fermă pentru Antanta, după ce s-au 
combătut reciproc timp de doi ani. A fost sprijinit  de cei care din ținuturile 
subjugate au trecut, ca fugari în România, mai mulți ardeleni în frunte cu: 
Octavian Goga, Vasile Lucaciu, Ioan Moța, Vasile Stoica, ș.a. care au militat 
pentru dezrobirea Ardealului, și cereau imediata intrare în război contra 
ungurilor. Preluați frățește de „Universul” persecuția autorităților, la adresa 
fugarilor, încetase.  

Pentru a-și asigura liniștea Tronului și a Sa, Regele Carol I, de la 
1866 și cât a trăit avusese obiceiul de-a chema pe rând la guvernare pe 
liberali și conservatori. Aceste partide au pregătit poporul și armata pentru 
război, după buget și pricepere. Ele au aprins și întreținut patimile disputelor, 
scriind uneori pagini ambigui în istoria neamului. Din aceste motive 
generalii, în special cei cu funcții înalte, s-au ținut departe de politica vremii, 
fiind de părerea susținerii politicii neamului. Liberali cu alte vederi: Toma 
Stelian, Dr. Cantacuzino, Leonte Moldoveanu, fuseseră excomunicați din 
partidele lor. Generalul Grigore Crăiniceanu a avut așa zisele ieșiri din 
regulă prin: asistența Acțiunii naționale, primirea generalului francez Pau, 
înapoierea decorațiilor nemțești primite, propaganda prin ziar pentru 
însuflețirea poporului, și moralul acestuia. Cea mai bună și puternică armă: 
încrederea în forțele proprii, patriotismul poporului și al armatei erau 
cultivate prin mesajele sale, etc. Patriotismul, înghețat un secol, trebuia 
redeșteptat, fapt pentru care Deșteaptă-te române…, valora mai mult decât 
orice strategie politică, sau diplomație subtilă. 

Serviciile secrete, în special cel Austro-Ungar, prin contele Czernin, 
studiase bine pe moștenitorul Ferdinand, pe care l-a prezentat în notele sale 
în culori negre6. Cea mai serioasă sinteză pe temă a realizat-o șeful Statului 
Major Austro-Ungar, Conrad von Hötzendorf care, într-o adresă către 
contele Berchtold, ministru de externe, comunicată și arhiducelui Franz 
Ferdinand7 excludea orice angajare tranșantă a situației până după moartea 
bătrânului Rege Carol I și a Împăratului Frantz Iosif. Despre moștenitorul 

                                                 
6 Apud Constantin Moșincat, Marșul spre marea unire. Războiul românilor ardeleni…, op. 
cit., p. 47-78 și urm. 
7 Ibidem, p. 263. Adresa secretă nr. 241/10 noiembrie 1913 
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tronului românesc se exprimau rezerve în următorii termeni: „Prințul 
Ferdinand, a cărui inteligență mediocră este însoțită de o anumită 
malițiozitate de caracter, așa cum de fapt apare la oamenii cu voință slabă, 
dar care vor să apară tari, este supus influențelor din afară și mai ales ale 
soției sale, care din punct de vedere intelectual îi este mult superioară, nu 
oferă decât garanția că în momente grele va fi de partea noastră, în ciuda 
elementelor ce-l vor copleși. Prințul Carol (II) e altfel, dar, din punct de 
vedere al Monarhiei, nu e mai bun. El are ceva de la inteligenta și impulsiva 
mamă, a fost crescut în spiritul ei și în cel românesc-șovin (în principal de 
către profesorul Nicolae Iorga), este ostil față de străini și e socotit încă de 
pe acum făuritorul predestinat al României Mari, cea ce înseamnă 
Transilvania în primul rând și a Basarabiei în al doilea”8. Sinteza acestei 
note informative privind îngrijorătoarele mișcările subversive ale românilor 
a fost trimisă și Guvernatorului din Cernăuți, pe 17 noiembrie 1913. 

După ce decizia a trecut în mâna Regelui Ferdinand I, care nu era legat 
prin nici un fel de angajamente de onoare, față de cei care declanșaseră 
războiul și, totodată, ca urmare a strânselor legături cu oștirea română, acesta 
sesizase faptul că opinia publică nu era favorabilă unui război alături de 
imperiul austro-ungar asupritor al fraților ardeleni, de peste Carpați. În 
documentele secrete austriece se amintea că se pregătea deocamdată, 
„terenul numai pentru unitatea spirituală și culturală a tuturor românilor, 
abstracție făcând românii din Transilvania”, savantul Nicolae Iorga fiind 
învinuit de toate acele aspecte de ridicare culturală. Poziția Românie din sud-
estul Europei era privită cu îngrijorare de Viena, deoarece ideea de unitate a 
tuturor românilor era pe cale de a răsturna toate înțelegerile de onoare și 
familie ale casei regale din România. 

Responsabilizând Ungaria și dualismul de cauzele dezastrului, din 
timpul primului război mondial, contele Czernin constata următoarele 
consecințe puse pe seama politicii ungurești care: „a alimentat divergențele 
sârbești, a făcut imposibilă o alianță cu România, a susținut în timpul 
războiului blocada foamei în contra Austriei, a împiedecat orice reformă 
internă și a destrămat frontul în urma egoismului strâmt și mărginit al lui 
Karolyi (subl. ns.)”. Ungurii și austriecii au plătit scump, dar meritat, 
ignoranța în politica față de naționalitățile din imperiu. Îndeosebi după 
dualism, ei au ținut pe români în robia întunericului, i-au stânjenit în 
năzuințele lor de progres, le-au închis toate porțile instituțiilor de cultură și 
lumini, le-au exploatat brațele în munci istovitoare, pentru ca din produsul 
milioanelor de umili și inculți, însă îndărătnici lucrători ai pământului, să 
ridice sfidătoarele lor fortărețe de civilizație și huzur, să dea naștere claselor 
sociale compuse din oameni bogați ai comerțului și industriei, să 
                                                 
8 Ibidem, p. 264. 
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desăvârșească un vast aparat administrativ care să țină ordinea, să înfrângă în 
leagăn orice încercare de răzvrătire, să încaseze dijmele de la aserviții gliei.  

Cum s-a înveninat opinia publică maghiară înainte de primul 
războiul mondial, cu idei pline de repulsie, de scârba lor faţă de 
„naţionalităţi” (pe toți îi considerau minoritari, deși, de pildă, românii erau 
mai mulți decât ei în Ardeal)9! În contrapondere, am putea aminti, de pildă, 
că ziarele de limbă română din imperiu deplângeau tristețea familiei 
imperiale după atentatul de la Sarajevo, iar la pornirea războiului aminteau 
că „cine are să plece la armată, pentru a apăra drepturile Patriei să o facă căci 
porunca împărătească trebuie împlinită, iar cine își iubește patria să nu 
zăbovească cu mergerea sub steag”10. 

Și iată cum o foaie religioasă românească folosea până și exemplul 
biblic pentru a îndemna pe români să se supună autorităților, iar fețele 
bisericești să se roage pentru rege și armată ca să aibă un progres bun. 
Deodată Pacea era înlocuită cu ceea ce îngrozea și înspăimânta bărbați cu 
părul sur și tineri înfloritori ce se puneau sub steaguri și cu sutele de mii 
mergeau spre granițele de răsărit și apus ale imperiului pentru a „forma un 
perete viu în jurul Patriei”. Cei rămași pe la vetre erau îndemnați a nu slăbi 
lucrul pentru a ajuta oastea. Mai mult, din epistolele unui ofițer credincios 
german era desprinsă concluzia că numai ostașii credincioși, conștiincioși, 
deciși, cuminți vor fi biruitori. Românii mai erau sfătuiți a se ruga ca 
granițele să rămână pe mai departe ale „Patriei noastre”. Dar, și aici se 
urmărea o propagandă, prin folosirea exemplului biblic spre a defini, în 
funcție de interes, datoria, răspunderea, simțul civic al sacrificiului, etc. Ceea 
ce în rugăciunea honved-ului însemna îndemn biblic, pentru prizonierul rus, 
ajuns la Budapesta, era un adevărat trai ca-n rai față de cel de acasă unde îl 
sugruma Țaru!? Și asta era propagandă religioasă în care decalogul datoriei 
față de rege era suprapus peste decalogul credinței față de Isus. Așa era 
prostit poporul neștiutor de carte, dar credincios. Așa se motivau poruncile 
împărătești, cu pilde biblice meșteșugite. Cum drama de pe câmpul de luptă 
s-a mutat, odată cu ultimul șuier al trenurilor, de pe peroanele gărilor 
aglomerate precum târgurile, femeile rămase acasă găseau cu greu cuvinte 
convingătoare la întrebările copiilor: nu vine tata? Dar ce face acolo la 
război? Și cu fiecare zi ce trecea, lipsurile, nevoile creșteau. Și atunci 
rugăciunea trebuia completată cu munca zilnică a celor rămași acasă. Așa 

                                                 
9 A existat, totuși, o excepție: Baronul József Eötvös, care în calitatea sa de ministru al 
Instrucției publice, la 1918, ca inițiator al învățământului primar obligatoriu, din întreaga 
Ungarie, pentru copii între 6-15 ani, fixând prin lege instrucția în limba pe care „s-o 
hotărască susținătorii școlii și că ea nu putea fi alta decât cea vorbită de copii și de părinții 
lor”. Pentru detalii, vezi la: Ion Rusu Abrudeanu, Vasile Stoica,  Habsburgii, ungurii și 
românii, Institutul de Arte Grafice, București, 1915, p. 175 și urm.  
10 Adevărul, an VII, nr. 8, august 1914, Budapesta, p. 128  
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erau ținuți românii ardeleni într-o îndoită sclavie: de asuprire națională și de 
robie sufletească, spirituală. Model de calomniere și culpabilizare a unui 
popor prin presă aservită și prin suflete vândute! 

Vitejia de pe front arareori era atribuită feciorilor români. Colonelul 
Kratochwil, comandantul Regimentului 4 de Honvezi, cu sediul în Oradea, 
întrebat fiind, de niște ziarişti din localitate, despre ţinuta (atitudinea) 
regimentului pe timpul războiului, a declarat, că „Românii din acel regiment 
s-au distins, mai ales, în timpul războiului din al 2-lea şi al 3-lea an în 
luptele de la Isonzo, se luptă ca nişte lei”, şi totodată spunea, că „are să 
mulţumească mult ofițerilor şi subofiţerilor români”. 

Păcat, că pe 
lângă alte recunoaşteri 
oficiale despre purtarea 
eroică a feciorilor 
români, odată ajuns 
comandant al Diviziei 
20 de secui, colonelul 
Kratochwill a patronat 
dezordinea, și după ce 
a căzut prizonier, și-a 
predat, în castelul de la 
Carei, sabia 
vrednicului general 
Traian Moșoiu, a 
complotat împotriva administrației românești din Ardeal, după ce fusese 
eliberat la cererea Consiliului Interaliat de la Budapesta, dar arestat la 
Brașov, din nou12. Drept recunoștință și rațiune de la cine să aștepți?. 

„Hogy ez nem tortent meg es Kun Bela az oszekottetest a 
Dnyeszternel allo orosz bolsevistakkal megvalositan nem tudta es hogy a 
bolsevismus Kozepeuropaban, sot talan egesz Europaban nem terejedt el, ez 
                                                 
11 Szent Keressthegyi Kratochwil Karoly, Erdelyt Vissa, 7 mai 1939 "Cuvântare la a 20-a 
aniversare". Magyaarorszagon azonban ez idoben nem is volt bolsevizmus. A fenti 
vedovonal mogott, sajat erejebol, egyedul, o koromanytol nem tamogatva, hanem vasuti 
gocpontokrol titokban szerzett felszereleţi es fegyferkezeşi anyagbol folyt a szekely 
csapatok szervezkedese, ugy, hogy 1919 tavaszan 19 gzalog zlj., 16 tabori es nehez uteg es 
egy lovasszazad alkotta moşt mar a valodi Szekely Hadosztalyt. ( În Ungaria în acest timp, 
de fapt, nici n-a fost bolşevism. În spatele liniei de apărare mai sus numită, cu puterile 
proprii, singură, fără sprijinul guvernului, ci cu armament procurat din punctele şi depozitele 
mobile de pe căile ferate s-au înarmat trupele secuieşti astfel încât în primăvara lui 1919 
avem 19 batalioane infanterie, 16 divizioane de artilerie grea şi un escadron de cavalerie în 
compunerea Diviziei de secui. (traducerea şi adaptarea autorului). 
12 Vezi pe larg: Constantin Moșincat, La spargerea lumii: complotul de la Oradea, în curs 
de apariție 

 
Facsimil privitor la arestarea colonelului Kratochwill11 
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a Szekely Hadosztaly erdeme, mert 1919 marcius 21-en nem csatlakozott a 
bolsevizmushoz, hanem ellene fordult. Ezzel Kun Bela hatalma es vele a 
bolsevismus hallalos dofest kapott, nem tudott terjeszkednies celjat: hogy 
egy voros hadseregre szert tegyen, nem erte el. A szekelvek elhatarozasa 
tehat donto befolyassal volt Europa sorsara es antibolsevista magatartasukkal 
Europat a bolsevismustol mentettek meg. Ez a szekelyek, a Szekely 
Hadosztaly lelvulhetetlen, maradando, el nem homalyosithato erdeme”. (Că 
asta nu s-a întâmplat şi că Bela Kun nu a reuşit alianţa cu Dnyeszternel şi 
puterea bolşevică rusă şi că în centrul şi poate în întreaga Europă 
bolşevismul nu s-a instalat, asta este meritul Diviziei de secui, căci, la 21 
martie, nu s-a aliat cu bolşevicii ci s-a întors împotriva lor, (sublinierea lui 
Kratochwil). Cu aceasta Bela Kun şi cu el bolşevismul, a primit o lovitură 
mortală căci nu şi-au putut atinge ţelul de a forma o armată roşie. Deci 
atitudinea secuilor a hotărât soarta Europei şi prin poziţia anti bolşevică au 
salvat Europa din bolşevism. Acesta este meritul incontestabil al secuilor, al 
Diviziei de secui), susținea, evident în chip propagandistic, pentru că 
documentele și faptele îl contrazic pe comandantul acesteia. 

Dar iată cum au răspuns românii atunci când a sunat goarna 
mobilizarea din 1914. Pe lângă miile de români care s-au luptat vitejeşte 
pentru Tronul Austro-ungar şi Patrie pe toate fronturile, cei rămaşi acasă 
încă şi-au făcut datoria prin sprijinirea și subscrierea la împrumuturile de 
război. Au semnat toţi acei, care „au dispus de parale superflue, comune, 
comunităţi bisericeşti şi singuratici (individuali) au semnat acele 
împrumuturi. Nu putem însă să nu relevăm în special o faptă a parohiei 
greco-catolice române din Ardusat (Erdoszáda, comitatul Sătmar). Au 
semnat mulţi credincioşi din aceasta parohie împreună 7550 cor. şi 
singuraticii (individual) au abzis de sumele plătite şi de câştigurile lor, 
pentru a pune bazele unui fond pentru zidirea bisericii. Fapta aceasta 
frumoasă a numitei parohii se laudă pe sine, şi arată o credinţă şi dragoste 
mare a bisericii, un spirit de jertfă şi pricepere adâncă a lucrurilor: este o 
faptă, care ar fi de dorit să afle cât mai mulţi imitatori în toate părţile 
locuite de români. Episcopul Demetriu Radu a încoronat aceasta faptă 
frumoasă ca o altă faptă asemenea: pentru încurajarea şi distingerea acelor 
credincioşi buni, a dăruit dintr-al său la acelaşi fond pentru zidirea 
bisericii, împrumut de război în valoare de 1000 coroane cum se vede din 
epistola pastorală adresată aceloraşi credincioşi din Ardusat. Amândouă 
aceste fapte vrednice de urmat dovedesc îngrijirea credincioşilor şi a 
Arhiereului pentru înflorirea Bisericii. Deie Dumnezeu cât mai multe fapte 
de acestea! Scrisoarea oficioasă a Ministrului de Culte, prin care se vesteşte 
numirea domnilor Ioan Genţ şi Alexandru Gera de canonici onorari, a avut 
darul să trezească sincere bucurii. E cunoscut pretutindenea, că membrii 
Capitlului nostru din Oradea nu pot fi decât celibi sau văduvi, iar cei 
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însuraţi au fost excluşi de la canonicie, în urma dispoziţiilor de la Roma şi 
Viena, — probabil pentru că mai este un capitlu latin. Preoţimea căsătorită 
până acum putea să fie distinsă pentru vredniciile ei cel mult cu 
arhidiaconatul onorariu”.  

Iată altă pildă: „La iniţiativa Doamnei Lucreţia Ianul, ţărancele 
române din Şoimuş au colectat suma de 120 cor., cu care s-a pregătit pentru 
sfânta biserică un frumos tetrapod, în onoarea şi 
vecinica pomenire a soldaţilor, ce au fost 
mobilizaţi - din satul lor - pentru războiul 
mondial. Dna Janul a deschis colecta, oferind 
însăşi 10 cor. şi două învălitori, una la masa 
parastasierului, cealaltă la masa, pe care e 
aşezat tetrapodul, ambele lucrate foarte frumos 
de mâna sa proprie şi cu motive româneşti. 
Tetrapodul a fost lucrat în atelierul părintelui 
Ioan Baciu şi e de o frumseţe uimitoare. Are 
forma unei uriaşe coroane, prevăzută cu rotile şi 
cu patru icoane frumoase, ce se întorc după 
trebuinţă cu icoana, care voieşti să stea în frunte, 
deasupra e răstignirea Domnului cu Sf. Ioan şi 
Preacurata Măria, iar la postamentul răstignirii e aşezat un Album cu 
portretele soldaţilor mobilizaţi din Şoimuş, care cuprinde datele referitor la 
cei mobilizaţi, unde şi prin ce ţări şi oraşe au trecut, Ia ce lupte au luat parte 
şi ce fapte de vitejie au săvârşit. Albumul va fi complet numai după 
terminarea războiului, când se va trimite o copie şi la redacţia Românul, 
pentru cartea de aur românească. Din parte-ne dorim, ca fapta locuitorilor 
din Şoimuş, care e eternizarea numelui eroilor români, să afle şi în alte 
comune mulţi imitatori”. Din informațiile de până acum nu știm dacă acel 
album a supraviețuit celui de-al doilea război mondial, când trupele 
horthyste au efectuat contraatacul spre Beiuș și au ocupat zona la finele lunii 
septembrie 1944. 

Picătură de picătură - zi de zi - s-a prelucrat opinia publică, încât 
«Valahul – cum îi spuneau în zeflemea românului» putea fi numai 
«bocskoros» (opincar), numai retrograd, numai semi-sălbatec (necivilizat), 
încât zidurile chinezeşti (ale Carpaților) care despărţeau pe cetăţenii aceleiaşi 
patrii ajungeau tot mai groase, în loc de a se fi subţiat. Batjocura faţă de 
tinerii intelectuali din vechiul regat român, fiindcă încercau, pe drept cuvânt 
- să protesteze când se convingeau că fraţi de ai lor n-au putinţa să se bucure 
de binefacerile unei culturi româneşti, conform trebuinţelor şi contribuţiilor 
lor la vistieria statului (imperial bicefal) din care făceau parte?! Zeflemeaua 
pentru starea, parţial, înapoiată a unei părţi din românime, stare pentru care 
românimea nu putea fi făcută responsabilă. Prin urmare la cultura sau 

 
Biserica Șoimuș 
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incultura poporului român din Ungaria contribuția stăpânirii era vădită. Așa 
se face că, în preajma izbucnirii războiului opinia publică, înveninată zilnic 
de presa șovinistă ungurească, îndrăznea să ceară chiar desființarea școlilor 
și a Partidului Național Român, după pretențiile Premierului Tisza István, 
care aprecia lupta românilor doar ca o neînțelegere. De altfel școala, biserica 
și atitudinea politică a românilor au fost spini în ochii guvernanților unguri, 
pentru că acestea formau sufletul și convingerile poporului care s-a orientat 
spre Unire. Revenind la presa vremii, aceasta încerca să otrăvească orice 
sentiment de mândrie națională din partea tuturor popoarelor nemaghiare, în 
special a românilor care constituiau jumătate din numărul lor în Ardeal. De 
aceea era fundamental pentru ei ca în școală istoria, geografia, religia până și 
cântările să fie predate exclusiv ungurește. 

Adunate zi de zi, săptămână de săptămână, ele au otrăvit, da, căci 
erau abil îndreptate spre a otrăvi opinia publică din imperiu. Ele arătau mai 
întâi nesupunerea popoarelor minoritare față de ordinea fabricată să le fie 
jug, minorități raportate, fiecare la tot imperiul, nu la teritoriul pe care 
locuiau. Metoda desigur nu viza și pe unguri!  

O telegramă din Viena, către ziarul Frankfurter Zeitung, anunţa 
destăinuirile confesorului ducesei de Hohenberg13, soţia morganatică a 
Arhiducelui Francisc Ferdinand, care au făcut mare senzaţie în Austria. 
Titlul acelei scrieri era următorul: Asasinul din Sarajevo şi 
responsabilitatea contelui Tisza în războiul mondial. Preotul confesor 
afirmase că Arhiducele, de repetate ori, a refuzat a se duce la Sarajevo şi a 
trebuit să se facă apel la curajul său pentru a-l hotărî să întreprindă acea 
călătorie. Nici o măsură nu a fost luată pentru protecţiunea principelui 
moștenitor de coroană. El a fost „pur şi simplu victima unui asasinat voit, 
pus la cale de cătră curtea din Viena şi aristocraţia ungară al cărui şef era 
contele Tisza. După ce principele a fost asasinat nu s-a făcut nici ce a mai 
mică cercetare, şi nimeni nu a fost făcut responsabil de faptul, că nu s-au 
luat măsuri pentru siguranţa arhiducelui”14. Ideea susţinută în această parte 
a declarației era aceea că, magnaţii maghiari, au plănuit, cu consimţământul 
Curţii din Viena, „asasinatul arhiducelui pe care ei nu-l puteau suferi, căci 
se temeau, că el va lua întotdeauna partea iugoslavilor faţă de unguri”15. 
Corespondentul din Viena al ziarului „Frankfurter Zeitung” admitea şi el, că 
cea mai mare parte din această broşură pare a fi conformă adevărului. 

Până la reușita deplină a calomniei, însă avem mai multe etape: una 
ar fi ironia inteligentă, care demască şi străbate aparenţa spre a da pe faţă 
fondul. Dar care nu răneşte, ca şi persiflajul de altfel, decât sufletele prea 

                                                 
13 Unirea, nr. 59, miercuri 19 martie 1919, p. 3 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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delicate, ca аle femeilor bunăoară. Și în acest caz citez că între tipurile de 
ironii, din istoria recentă, în care ungurii numesc în zeflemea pe români: 
büdós oláh, sau/și bocskoros (român împuțit, și opincar – n. n.) ș.a., s-a 
făcut un pas mai mare spre calomnierea și deprecierea întregii națiuni 
române. Metoda ungurilor, folosită ca politică de stat, s-a bazat pe așa-zisa 
superioritate a culturii maghiare. Dar ea, în fond, masca ceea ce conținea: 
multă răutate, și o sărăcie de vocabular. E bine știut faptul că ungurii nu 
înțeleg, sau se fac că nu pricep, sensul unor cuvinte și atunci recurg la 
stratagema: „meg magyarázny” (adică explicat pe ungurește). Flecăreala, 
izvorâtă nu atât din răutate, cât din plăcerea de a vorbi, de a se da drept bine 
informaţi, de a se face interesanţi, este totuşi o primejdie şi poate deveni o 
calomnie, căci poate lovi dureros drepturile colective ale altora.  

Din 1989 şi până astăzi (2019) de nenumărate ori politica a învins 
istoria. Cinste şi respect pentru pagini de istorie adevărată căci bârfeala este 
şi mai neagră de ură, de invidie, de gelozie. Ea găseşte teren de dezvoltare în 
mediul social gata de a căuta numai defecte, de a coborî pe celălalt, de a 
acoperi binele ştiut şi a vorbi de răul de care totuşi nu e sigur. Între 
răufăcător şi bârfitor nu este diferenţă decât de ocazie, spune Quintilian. 
Unul este hoţ de avere, altul hoţ de onoare. Care este oare mai scumpă, nu 
cumva cea din urmă?. Şi cum au ajuns ungurii la calomnie națională? Prin 
minciuna superiorității culturale!. Ea echivala cu o crimă, poate cea mai 
mare, căci ea nu omoară, nu atacă viaţa animalică, ci viaţa sufletească, ce 
este infinit mai scumpă. Fie vorbind, fie tăcând, calomniatorul ungur căuta 
să coboare, să facă să fie prost judecată victima românul. Mulţi scriitori şi în 
antichitate şl mai încoace au arătat cum se naşte calomnia. Cum creşte din 
nimic, fum fără foc, mai întâi pianissimo, piano, crescendo până ajunge un 
crescendo de răutate, cum s-a întâmplat în vremea invaziei din septembrie 
1940. Dar până acolo să zăbovim prin vremurile de acum 100 de ani pe 
aceste meleaguri greu încercate. 

În spatele liniei de demarcaţie: Sighet, Zalău, Ciucea, Vf. Găina, 
Zam erau tot mai dese formaţiunile care purtau la chipiuri „Legiunea 
morţii”, „Garda de Oţel”, „Garda Roşie”, care de care mai înfierbântate, mai 
sângeroase, mai arţăgoase. Membrii acestora erau cu soldă de 50 de 
coroane pe cap şi liber jaf! Luau şi pâinea şi ultima zdreanţă de pe bietul 
românaş. Ziarele ungureşti precum „Vörös lobogo” (Steagul roşu) îndemnau 
la măcel, sub deviza „pace bordeielor şi război curţilor domneşti”, dar jaful 
se dădea doar în colibele românilor şi la bisericile din Fughiu şi Bulz, de 
pildă. „Am lepădat reverenda şi mi-am scurtat barba ca să ies din acest 
infern” – ne lasă mărturie eruditul cărturar vicar episcopal, în acea vreme, 
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Roman Ciorogariu16, - căci era urmărit de patrula soldaţilor unguri, spre a 
afla ceva despre popa din Bratca, pe care l-a sfătuit „să-şi radă barba, că aia 
va creşte, dar dacă ungurii îi rad capul, acela nu mai creşte”. Pentru a scăpa 
părintele Domocoş, din Bratca, s-a refugiat, până după evenimente, tocmai la 
Budapesta. Dar, de teroarea bolșevică ungurească, nu a scăpat ginerele său, 
dr. Fodor Petre învinuit că şi-ar fi ascuns socrul. Tinerii români Teodor Egri, 
Augustin Chirilă, Ioan Sfurlea, Coriolan Pop şi Gheorghe Tulbure, preotul 
Vasile Popovici, ș.a., prin „Tribuna Bihorului”, duceau o luptă inegală cu 
ungurii. Pentru a fi cunoscută situația, dr. Aurel Lazăr a trimis o telegramă 
de protest contelui Károlyi, preşedintele noii Republicii Ungare, dar şi acesta 
pierduse frâiele puterii17.  

Despre obiceiurile ungurilor, în relația lor cu românii, se cuvin câteva 
precizări care vin din veacuri, căci ei au stabilit și definit, după cum aveau 
interese, și arealul de locuire a teritoriilor de către români. Ei se considerau 
stăpâni. Chiar dacă statisticile i-au încurcat, ungurii recunoșteau Transilvania 
și părțile ei anexe care cuprindeau și acele părți din Ungaria care s-au 
pronunțat pentru unire și aderarea la Unirea de la Alba Iulia, din 1 decembrie 
1918, cu toate că oficial nu recunoșteau: „din pustă până la Carpați altă 
națiune decât cea maghiară”18. Document edificator, emanat de la 
Budapesta, chiar în timpurile de după capitularea Imperiului Austro-Ungar, 
prin care se încerca transmiterea unui mesaj peste ocean pentru susținerea 
cauzei maghiare. 

Asemenea făcături propagandistice dovedeau, în schimb, o parte din 
calvarul de început de an 1919 consemnat de gazetele românești, documentar 
trimis de fruntașii bihoreni, spre știință, noilor autorități stabilite la Sibiu: 
„Gardişti unguri comandaţi de ofiţeri au împuşcat la Sighiștel patru (4) 
oameni, la Câmpenii-de-Sus doi (2) oameni, la Câmpenii-de-Jos unul şi unul 
la Hotar”19. Un detaşament de ungari a silit la Bălnaca 4 ţărani români să-şi 
sape singuri groapa şi apoi i-au împuşcat. Secuii au devastat, la 15 ianuarie 
1919, întreaga comună Bratca. În aceeaşi zi a fost împuşcat fără nici un 
motiv judecătorul din Birtin. De asemenea, pe primarul satului, l-au omorât 
pe 19 ianuarie 1919. Secuii au arestat, la 16 februarie 1919, pe protopopul 
Demetriu Coriolan, pe Gheorghe Filip şi Gheorghe Molnar. Venerabilul 

                                                 
16 Elisaveta Roşu, Roman R. Ciorogariu (1852-1936), repere istorice, Editura Arca Oradea, 
2007. Pentru a nu se da cu ungurii şi a rămâne vicar, Roman i-a spus mitropolitului Vasile 
Mangra că se lasă de politică. Dar nici cu ungurii nu s-a dat, nici de politică n-a rămas.  
17 Detaliile în partea referitoare la populația terorizată dincolo de linia de demarcaţie vezi la 
Constantin Moșincat, Generalul H.M. Berthelot, prima vizită…, op cit. 
18 Romulus Seișanu, Alexandru Rațiu, România în timpul războiului 1916-1918, seria I, 
Fascicola nr. 1, aprilie 1919, p. 32 
19 Apud Constantin Moșincat, 1918 - Drumul datoriei. Bihoreni la Alba Iulia, Editura 
Treira, Oradea, 2018 
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preot a fost oribil maltratat de soldaţi pe străzile Tăşnadului. Locotenentul 
ungur Vecsei, din acelaşi sat, a declarat în public: „că trebuiesc spânzuraţi 
toţi românii”20. Din Oradea-Mare, potrivit comunicatului aceleiași gazete, 
aflăm că:„patru soldaţi secui comandaţi de un sergent, au arestat pe 
advocatul Ioan Furlea din Aleşd, după ce i-au devastat casa. Secuii au 
împuşcat la 4 Februarie 1919 pe institutorul Vasile Filip din Marghita, pe 
motiv că el ar fi cel mai periculos dintre Valahi. Locotenentul Gheorghe 
Nistor a fost arestat la Sătmar şi apoi întemniţat la Debreţin. Locotenentul 
român Tămaş a fost îngropat până la gât după aceia i-au scos ochii și apoi 
l-au omorât”21. 

Aceasta a fost atmosfera în care a curs viața în Bihor, în așteptarea 
sosirii trupelor române. Și câte și mai câte mișelii asemenea celor amintite 
nu au fost comise. Dar nu le pomenim „că ni se rupe inima”!, cum spunea 
Gheorghe Tulbure22, pe 15 decembrie 1918. Cuprinderea tuturor ar însuma o 

                                                 
20 Ibidem 
21 Unirea, nr. 56, sâmbătă 15 Martie 1919, p. 2-3 
22 Apud Constantin Moșincat, Generalul H.M. Berthelot prima vizită în Ardeal după Marea 
Unire, Editura Tipo MC, Oradea, 2019, p. 125-126. Tribuna Bihorului, după cuvântul cel 
dintâi, de salut al cititorilor: Luați lumină, Gheorghe Tulbure își rostuiește gândurile 
gazetărești către plugarii bihoreni, de la margine de țară a pământului strămoșesc: „Din 
vremi bătrâne săpați și secerați pe moșia altora. Cu lacrimi ați sfințit țărâna plaiurilor 
voastre, în sudori s-a dospit bucătura voastră de pâine. Străini ați fost în țara voastră, 
pentru că stăpânii străini au fost de durerea inimii voastre. Când sufletul vostru cerea 
lumină, stăpânii vă îmbiau cu cârmuire, școală și limbă străină. Din cancelarii cu batjocuri 
v-au izgonit, la judecată cu strâmbătatea v-au strivit, în toate gările cu hulă v-au îmbrâncit, 
portul l-au împestrițat, iar graiul vi l-au schimonosit. Plânsul doinei voastre avea ceva din 
jalea neamului întreg. Vremile le-au sleit de puterea luptei dar nu le-au putut fura nădejdea 
de biruință […]. Soarele dreptății a frânt hotarele viclene ce despărțeau trupul neamului. 
Undele Crișurilor nu vor mai purta lacrimile voastre iar la vărsarea în Tisa vor spune: noi 
venim din altă țară! Glasul chemării să vă lumineze mințile spre a urma povețele mărunte 
ce le veți găsi în fiecare duminică în gazetă. Glasul vremii ne cheamă pe toți la muncă. 
Menirea gazetei era aceea a unei tribune de la care poporul poate vorbi liber, iar la 
Oradea să pulseze o cultură vie, o educație românească”. Din coloanele „Tribunei 
Bihorului” erau chemați preoții și dascălii satelor, doctori, profesori și avocați să promoveze 
cuvântul de învățătură și legea românească: „prin școală și prin muncă la gloria și 
bunăstarea neamului românesc […] să facem din Bihor o nebiruită fortăreață culturală la 
granița de apus a României Mari”. „Alduim [lăudăm] Crăciunul cu O ce veste minunată”, 
scria în articolul său Unchiașul, pseudonim sub care scria Roman R. Ciorogariu, și ce 
minunat era - spunea el -, căci românii n-aveau sărbători naționale, ca alții, pentru că ungurii 
nu ne recunoșteau ca națiune, dar eram buni la plata dărilor și de cătănie! Dar acum, 
poporul a ieșit, din temnița sufletească, luminat de soarele dreptății, la libertatea de a trăi 
după rânduiala proprie. „Dacă sufletul românesc n-a putut avea parte de sărbători naționale, 
și-a făcut el din sărbătorile bisericești: sărbători naționale, iar din biserică: așezământ 
național, în care s-a păstrat limba”. Și se întreba Unchiașul cine era autorul frumoasei 
colinde ce răsună la Crăciun în casele românilor: „Trei păcurari stau pe munte / și vorbesc 
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carte mai groasă decât Cazania cea bătrână. Izolați în „cetatea lui Tisza”, 
românii bihoreni așteptau cu nădejde, ca și voința lor exprimată la Alba Iulia 
să prindă viață. Dar în loc ca trupele române să aducă libertatea mult dorită, 
prin părțile Bihorului, ca din senin, au pătruns trupele „iregulate ungurești, 
în diferite culori, dar toate înarmate, bine îmbrăcate, mai presus de toate 
turmentate contra românilor. Erau secui, apoi Regimentul 21 honvezi, de la 
Cluj, 4 honvezi din Oradea, garda ungurească din Oradea, toți cu 
împușcături de puști și explozii de grenade pe la periferiile și mijlocul 
orașului încât acesta luase aspectul de război, în care soldații răcneau 
contra românilor”23. 

Dincoace de linia de demarcație începuse goana după preoți și 
învățători români, după steagurile24 purtate la marea unire, iar pentru 
                                                                                                                             
de cele sfinte, / Leru-i Doamne”. Și tot el răspunde: nimeni, acele versuri au ieșit din 
sufletul curat al țăranului român, ca adevărate mărgăritare de gânduri. 
23 Stelian Vasilescu, Calvarul Bihorului (1918-1919), Editura Galant, Oradea, 1994, p. 9 
24 În 29 decembrie 1919, stil nou, s-a sfinţit steagul în comuna Cefa, despre mersul căreia 
raportez următoarele: La ordin, dimineaţa gardiştii din secţie se împart în serviciul pentru 
asigurarea comunei şi susţinerea ordinei. Gardistul Alexandru Poptămaş, după exclamarea: 
„până în cer îl vor ridica”, ia frumosul nostru stindard înaintea unei trupe de gardişti şi duce 
steagul, petrecut de reprezentanţii tuturor comunelor române din jur, la biserică. Trupa de 
gardişti, la intrarea în biserică, dă o salvă. Corul feciorilor din localitate, la număr 30 şi toţi 
împodobiţi cu trei colori, instruiţi şi conduşi de juristul Petru Balogh, cântă în loc de „veniţi 
să ne închinăm” şi în loc de „priceasnă”: „Deşteaptă-te române!”, „Pe-al nostru steag” şi 
„Trei culori” pe două voci. După săvârşirea Sfintei liturghii, se începe actul sfinţirii. 
Serveşte parohul din localitate Aurel Albu şi Teodor Roxin, paroh în Bicaciu. La acest act se 
dau 3 salve şi se cântă cântări naţionale. Parohul Aurel Albu, cu cuvinte mişcătoare, 
vorbeşte despre însemnătatea zilei mari şi de onoare ce a ajuns satul. Citează cuvintele 
Evangheliei: „Tot cel ce se înalţă pe sine, smerise-va, şi tot cel ce se smereşte, se va înălţa”. 
Explicând cuvintele acestea, vorbeşte despre suferinţele neamului în decursul cât a durat 
domnia străină. Explică însemnătatea hotărârii de la Alba Iulia, la care cuvinte toţi poporenii 
strigă de repetate ori în strigăte furtunoase „Trăiască România Mare!” „Cu libertatea 
noastră se ridică azi şi steagul nostru”.  

După aceea vorbeşte învăţătorul din localitate, Ioan Costa, care se adresează mai 
mult tinerimii şi, spicuind câteva momente din istoria românească, o îndeamnă să ia de 
model pe eroii noştri Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul etc. ca să ne putem împlini dorinţele 
noastre. În fine, Petru Poptămaş, industriaş în Cefa, îşi declamă poezia sa actuală, pe care v-
o alătur. Publicul iese din biserică, înşirându-se după ordurile gardiştilor, coriştilor care, 
cântând, duc stindardul la Casa comunală. Când se iveşte steagul pe Casa comunală, şi 
desfăcându-se începe a fâlfâi, gardiştii, însufleţiţi între strigăte „să trăiască”, dau salve, şi 
numai târziu au încetat cu împuşcăturile. Coriştii, încă mai mult, delectează publicul cu 
cântări naţionale şi poporale. Reprezentanţii cercului se adună în cancelaria secţiei, unde 
locotenentul D. Abrudan conduce sfătuirea pentru luarea măsurilor referitor la primirea 
trupelor române, care o să sosească în scurt timp în Bihor. Reprezentanţii însufleţiţi promit 
tot posibilul şi se duc cu impresia ce au primit la sfinţirea steagului. Reprezentanţii din 
comunele Sânmiclăuşul Român, Berechiu, Miersig şi Gepiu îşi duc stindardele, ca 
sărbătoarea proximă şi ei să şi le sfinţească. Ordinea a fost exemplară. L.S. Demetriu 
Abrudan, Comandantul secţiei 662. Pentru mai multe detalii vezi: Dr. Augustin Mureșan, 
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intimidare și descurajare, bătaia, maltratările, batjocura, jaful și crima erau 
metode larg răspândite. Ziarele ungurești ațâțau și întrețineau politica dictată 
de la Budapesta, prin informații false, inventate despre așa zisele „atrocități” 
săvârșite contra ungurilor, în timp ce responsabilii vinovați de crime nu au 
fost cercetați și responsabilizați de autoritățile maghiare în funcție, deoarece 
erau înarmați și exercitau serviciul în interesul republicii lui Karolyi, 
fanatizând împreună cu Kratochwil, „soldații nimănui să-și continue 
eroicele isprăvuri, întru preamărirea republicii maghiare”25. Investigarea de 
către o comisie mixtă română-maghiară, propusă a fi formată din 2 membri 
(un român și un ungur), s-a lovit de opoziția maghiară care „mereu deplasa 
faptele cercetate spre tărâmul politic, cerând în prealabil acte de 
atrocitate”26, lucru imposibil în condițiile în care fruntașii români, de teamă, 
se refugiaseră, ori fuseseră puși sub pază, (cum a fost cazul Dr. Coriolan 
Pop, Roman Ciorogariu, Dr. Sever Andru, și Gheorghe Tulbure) și astfel 
terenul era pregătit să dea bine pentru unguri, mărturisea în raportul său din 
10 martie 1919, către Conferința de Pace de la Paris, președintele comisiei, 
Roman Ciorogariu. 

Un rezumat al acțiunilor militare după Marea Unire ne arată că: în 
primăvară în doar 2 săptămâni i-am bătut pe unguri și i-am azvârlit dincolo 
de Tisa, pentru ca, apoi în vara aceluiași 1919, în alte 2 săptămâni, să-i 
trecem silit dincolo de Dunăre. De remarcat că, pe lângă resturile unor 
unități destrămate ale vechiului imperiu, în fața trupelor române se mai aflau 
alături de forțele din linia întâi și voluntari sau recruți din centrele: Sătmar 
(2000), Șimleul Silvaniei (1000) și Oradea (6000), Carei (2000), precum și 
de la Szolnok (2000), Debreczen (3000), Ketegyhaza (15.000). Total de 
peste 70.000 oameni, 140 tunuri și 5 trenuri blindate. La aceste efective mai 
trebuie adunate și cele recrutate în 2 zone: la Nord: Carei, Debreczen, iar la 
Sud: Bekescsaba, în timp ce la Budapesta circa 60.000 neconstituiți erau în 
așteptare. Disciplina acestor trupe era afectată de ideile bolșevice, cu 
excepția secuilor, care erau neîntrecuți în jafuri și atrocități. Temporizarea 
acțiunilor ofensive românești era tactica guvernelor de la Budapesta care 
pregăteau ofensiva trupelor albe organizate de Horthy, pentru a salva Patria. 

Aduc informații puțin cunoscute în spațial public pentru a stabili 
adevărul - și demontarea unor mituri cu privire la acțiunile ungurilor și 
încercările de contaminare cu ideile bolșevice a proletariatului maghiar, prin 
propagandă – și astfel, a face înțelese acțiunile armatei în teritoriile de 
                                                                                                                             
Dr. Constantin Moșincat, Steagul românilor din Tărian (jud. Bihor), purtat la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia, comunicare prezentată la Sesiunea: Români ardeleni în 
primul război mondial, Muzeul Orașului Oradea, 1-3 noiembrie 2018, în curs de apariție în 
volum.  
25 Apud Stelian Vasilescu, p. 10 
26 Ibidem, p. 11 
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dincolo de Tisa și de pe cuprinsul întregului Ardeal. Nu puţine sunt 
evenimentele şi lucrurile despre care se vorbeşte mereu şi mult, fără a fi 
îndeajuns de bine cunoscute. Aşa se întâmplă şi în momente ale conversaţiei 
curente, în discursul politic sau chiar şi în cel ştiinţific. Frecvenţa şi 
intensitatea discursului sunt proporţionale cu interesul stârnit de un fapt sau 
altul. Focalizarea atenţiei asupra lui determină formarea unei imagini 
unilaterale, câteodată distorsionate de inflamarea spiritelor, dar implantându-
se astfel în conştiinţa publică. Uneori faptul poate fi o eroare şi avea 
consecinţe de-a dreptul nocive, de natură să afecteze întreaga colectivitate, 
alteori doar regretabile.  

De ce este necesar să se ştie că Tratatul de la Trianon a fost un act 
juridic foarte complex, care a reglementat mult mai multe lucruri decât 
problema frontierelor dintre Ungaria şi ţările vecine cu ea. De ce este 
necesară cunoaşterea acţiunilor iredentei maghiare dintre cele două 
războaie mondiale? Răspunsul nostru se reazemă pe trecutul istoric cât şi pe 
actualitatea socială şi realitatea politică din România democratică de astăzi. 
Din această perspectivă tema supusă atenţiei publice prezintă o foarte mare 
importanţă. Formele şi intensităţile de manifestare a adversităţilor ungureşti 
şi pretenţiile teritoriale sau de autonomie a Transilvaniei, duse până la 
separaţie, au preocupat guvernele şi grupările politice oficiale şi organizaţiile 
neguvernamentale şi para-militare ungureşti de la  Trianon27 încoace.  

Analiza fenomenelor trecute şi reflectarea lor în actualitate întră în 
sfera de observaţie ştiinţifică a istoricului care are datoria să informeze 
corect şi complet opinia publică, mai ales despre evenimente de primă 
însemnătate. Iată de ce considerăm de actualitate şi de necesitate o 
argumentare ştiinţifică, relativ obiectivă, a unui fenomen atât de disputat 
cum a fost diferendul având ca punct de plecare tratatul de la Trianon. 

Trianon-ul a reprezentat practic un tratat de pace între Ungaria şi 
restul lumii. Este adevărat că el reglementa şi un contencios dintre Ungaria 
şi România, dar acesta ocupa un loc restrâns în ansamblul tratatului, deşi, 
desigur, nu lipsit de importanţă. Vom exemplifica prezentarea tratatului 
printr-o privire, fie şi numai rezumativă, asupra conţinutului său, cu scopul 
de a pune în lumină şi partea nevăzută, pentru o corectă cunoaştere din punct 
de vedere ştiinţific.  

În cele 164 de pagini ale Tratatului toată chestiunea graniţei ungaro-
române ocupa cam o coloana de text, pe o singură pagină. Manevra 
                                                 
27 Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate - 16 
state (inclusiv România) învingătoare în primul război mondial şi Ungaria, în calitate de stat 
succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins. Partea a doua (articolele 27-35) defineşte 
frontierele Ungariei cu statele vecine. În principiu, acestea sunt actualele frontiere ale 
Ungariei. Frontiera româno-ungară este descrisă în secţiunea a doua a articolului 27 (traseul 
actualei frontiere între România şi Ungaria). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/4_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1920
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
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Ungariei s-a conturat inclusiv prin numirea unor delegaţi nesemnificativi28 - 
un ministru al Muncii şi al Prevederilor Sociale şi un funcţionar din 
Ministerul de Externe, cu rang de ambasador, în timp ce semnatarii din toate 
statele erau plenipotenţiari. În partea a treia intitulată Clauze politice 
europene, în articolele 45-47, era înscrisă obligaţia României de a insera în 
legislaţia sa dispoziţii pentru protejarea intereselor locuitorilor de alta rasă, 
limbă, religie, din teritoriile care cunoscuseră transferul de suveranitate în 
favoarea statului român. Pe lângă garanţiile de drepturi pentru minorităţile 
de orice fel, tratatul mai cuprinsese şi prevederi referitoare la aşa-zişii 
„optanţi” (locuitori care, după 1918, se strămutaseră în Ungaria, pentru care 
se pretindea recunoaşterea drepturilor lor de proprietate în teritoriile care 
trecuseră sub suveranitatea altui stat). Peste câţiva ani, de la producere, ele 
vor prilejui, în faţa Societăţii Naţiunilor şi a Curţii de Justiţie de la Haga, o 
celebră dispută între România şi Ungaria, în cursul căreia şi-a ilustrat marele 
talent oratoric, diplomatic şi juridic Nicolae Titulescu, faţă în faţă cu 
experienţa şi prestanţa bătrânului conte Apponyi.  

Disputa a fost complicată de faptul că, între timp, România aplicase 
legea de reformă agrară, pe care optanţii, în baza tratatului de la Trianon, 
sprijinite fiindu-le interesele de către statul maghiar, au socotit că o pot 
contesta, în ceea ce îi privea. Articolele 177-178 aveau să creeze numeroase 
litigii de detaliu. Ele vizau restituirea reciprocă - între Ungaria şi statele în 
favoarea cărora avuseseră loc transferuri de teritorii, foste sub suveranitatea 
statului ungar până la 1918 - a arhivelor curente pe ultimii 20 de ani (deci de 
la 1900) şi a arhivelor istorice privind teritoriile respective. A fost o 
chestiune extrem de greu de soluţionat, fiindcă arhivele aveau multe fonduri 
şi documente ce prezentau interferenţe inexplicabile de conţinut între 
teritoriile devenite limitrofe în termenii Tratatului de la Trianon. 

Frontiera dintre România şi Ungaria, schiţată în articolul 27 al 
tratatului, a fost trasată pe teren de o comisie mixtă, ale cărei lucrări au fost 
consemnate în 126 foi de hartă la scara 1:5 000, într-o hartă globală la scara 
1:375 000 şi o descriere a frontierei şi a lucrărilor întreprinse de comisie, 
cuprinzând o introducere şi 10 fascicule, în 1327 de pagini. 

Moralmente - şi în fapt - Tratatul de la Trianon reprezintă, 
indiscutabil, o realitate şi în prezent. Din punct de vedere strict juridic însă, 
răspunsul nu e uşor de dat, dintr-o dată. El n-a fost niciodată denunţat formal 
şi oficial, potrivit practicilor internaţionale. Multe dintre prevederile sale s-

                                                 
28 Desemnarea unor personaje fără un rol cheie în politica ungară s-a făcut cu scopul, ca 
ulterior, să nu recunoască reprezentativitatea lor. Chestiunea poate fi explicată şi prin faptul 
că Ungaria era în haos ca urmare a revoltelor şi a acţiunilor bolşevice şi a gărzilor albe. 
Deci, vechile structuri nu mai funcţionau iar noile structuri nu aveau autoritate şi 
recunoaştere.  



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

30 

au stins prin însăşi executarea lor, ori prin depăşirea termenului lor de 
validitate. Clauzele cele mai importante - cele teritoriale şi militare - au fost 
modificate, deci parţial anulate, prin acţiunile guvernelor maghiare din 1939-
1940, sprijinite de Germania şi Italia. Tratatul de pace de la Paris, semnat de 
Ungaria după al doilea război mondial, la 10 februarie 1947, a restabilit 
clauzele teritoriale ale Tratatului de la Trianon, reconfirmându-le prin 
consens internaţional. 

Alimentată de înţelepciunea reflecţiei asupra celor petrecute în 
secolul trecut, că repunerea în discuţie a ordinii internaţionale de drept - 
chiar într-o Europă Unită -, fragmentarea ei între răspunderi limitate din 
punct de vedere juridic, speranţa de a menţine cu forţa un asemenea nou 
echilibru, sunt naivităţi ce ar putea duce la consecinţe catastrofale, din 
spiritul concesiv faţă de autoritatea tratatelor internaţionale, precum cele din 
1933-1938. 

Pentru ilustrarea realităţilor de după Trianon apelăm la memoria 
documentelor, redactate de părţi neutre, cum a fost de pildă geograful 
francez E. de Martonne, care a întocmit un raport despre situaţia ungurilor 
din Transilvania în următorii termeni: ”Românii n-au făcut tot ce era posibil 
pentru a atenua amprenta maghiară lăsată asupra oraşelor şi asupra 
administraţiei. Pe linia Oradea Mare - Satu Mare, am văzut lipite pe vagoane 
etichete scrise în limba maghiară având antetul CFR, deci imprimate după 
anexare. Personalul căilor ferate, casieri, hamali, controlori, este încă 
aproape peste tot de origine maghiară. La fel cel din poşte, unde mi s-a 
întâmplat să nu mă pot face înţeles nici în franceză, nici în română”29.  

Urmărim câteva fapte și întâmplări a căror personaje s-au situat în 
fruntea unor acțiuni, de genul acelora al complotiștilor de la Oradea din 
19119/1920 și 1939/1940. Ungurii nu se împăcau nicicum că au pierdut 
coroana Ardealului cu tot cu lucrătorii pământurilor. Încă de la 24 Aprilie 
1920, prefectul judeţului Bihor de atunci dr. Nicolae Zigre, fost elev al 
Liceului Premonstratens, a cerut, prin adresă scrisă de la ministerul de 
interne, exproprierea imediată a Băilor Felix, care după natura lor revenea 
statului. În urma acestei sesizări, ministerul industriei şi comerţului 
cercetând chestiunea prin organele sale, a constatat ca, în adevăr, Ordinul 
Premonstratens, deţinea fără nici un titlu de drept aceste băi care îi fuseseră 
date, pe vremuri, de către conducătorii statului maghiar, în simplu uzufruct, 
cu condiţia ca din veniturile acestora Ordinul amintit să susţină un liceu 
maghiar în Oradea, - liceu pe care din 1919 îl susţinea statul român. 
Organele ministerului de industrie şi comerţ, concludeau, că băile "sunt, de 

                                                 
29 www.rostonline.org/rost/mar-apr2005 
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drept, proprietatea statului român urmând să fie luate în patrimoniul 
acestuia"30. 

Chestiunea ajungând în sfera de atribuţii a ministerului sănătăţii 
publice, consiliul de advocaţi al acestuia în şedinţa din 28 Noiembrie 1925, a 
opinat că Băile Felix - puteau fi luate în posesie de către stat prin simpla 
încheiere a unui proces verbal, respectiv i se putea cere justiţiei să 
recunoască statului dreptul de proprietate. 

 
Pavilioane și fântâna arteziană din Băile Felix 1935 

Intervenţia ministerului  
Acelaşi consiliu de advocaţi a hotărât, în şedinţa de la 20 Mai 1926, 

să se solicite intabularea Băilor Felix pe numele ministerului sănătăţii şi 
apoi, să se ceară de la tribunal validarea dreptului statului asupra lor. Drept 
consecinţă a acelei hotărâri, ministerul sănătăţii a şi intervenit, în ziua de 4 
Martie 1927, sub nr. 6580 la Tribunalul Bihor cerându-i "să valideze 
definitiv Băile Felix pe numele său"31. Din diferite pricini, această 
intervenţie a ministerului sănătăţii a rămas multă vreme fără urmare. Abia în 
primăvara anului 1937, prin deciziunea cu nr. 3461/1937 conexată cu nr. 
3501/1937, a judecătoriei urbane Oradea, secţia C.f., băile amintite au fost 
trecute în cartea funduară ca proprietatea Statului român, după ce mai 
înainte, prin încheierea nr. 270 din 20 Februarie 1937 a Tribunalului Bihor 
secţia a II-a s-a stabilit, în temeiul unei largi documentaţii juridice, că toate 
imobilele deţinute de Ordinul Premonstratens din Transilvania i-au fost 

                                                 
30 Legea românească, An XVII, nr. 19 / 1937, p.179-180. 
31 Ibidem. 
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puse acestuia, pe vremuri, la dispoziţie de către Regii ungari, respectiv 
de către Statul maghiar, pentru scopuri publice maghiare, care atunci nu 
mai puteau fi urmărite în România, din momentul trecerii Transilvaniei în 
cadrul Statului român întregit. 

În afară de acest punct de vedere, al Tribunalului, s-a mai constatat că 
Ordinul Premonstratens din România nu avea personalitate juridică. 
Personalitatea juridică pe care a obţinut-o în anul 1930, s-a dovedit a fi fost 
obţinută; pe căi frauduloase, din care cauză i-a fost anulată prin Decizia Of. 
220241 din 18 Decembrie 1936 a ministerului cultelor, publicată în 
Monitorul Oficial, nr. 300/1936 

Propunerea Consiliului de Război din Cluj 
La cele amintite până aici, s-au mai adăugat încă două fapte 

importante, şi anume: şeful Ordinului Premonstratens din România, Kandid 
Kovacs, dovedit a fi un simplu instrument al revizionismului maghiar şi un 
acaparator, pe căi frauduloase, al dreptului de cetăţean român, a fost expulzat 
în Ungaria, ţara sa de origine; şi Consiliul de Război al Corpului VI de 
Armată Cluj, prin referatul său din 17 Aprilie 1937, a stabilit că se 
impune dizolvarea Ordinului Premonstratens din Oradea, ca profund 
primejdios siguranţei Statului Român. 

În adevăr, autorităţile de stat, nevoite să facă mai multe perchiziţii la 
sediul Ordinului, din Oradea, au stabilit că acesta stătea în permanentă 
legătură cu organizaţiile premonstratense din Ungaria, ale căror obiective 
erau pur politice şi că, ceea ce era extrem de grav:- în năzuinţele sale 
centrifugale, Ordinul amintit era susţinut în mod permanent de însuşi 
Procuratorul general al acestuia, Hubertus Noots, care a fost instituit de către 
Sfântul Scaun, în mod absolut ilegal, ca Administrator apostolic al Ordinului 
Premonstratens din Transilvania şi din Ungaria. Acest Administrator 
apostolic a operat ani de-a rândul din Ungaria, în contra României, prin tot 
felul de mijloace dintre cele mai puţin avuabile. 

Cu toate că, în faţa acestor fapte cu desăvârşire concludente, Statul 
român ar fi avut dreptul şi datoria imperioasă de a proceda, fără nici o 
ezitare, la dizolvarea Ordinului Premonstratens din Transilvania şi la luarea 
în stăpânirea sa a tuturor imobilelor care au fost atribuite de Justiţie, el a 
încercat mai întâi să înduplece autorităţile superioare ale Ordinului, respectiv 
ale Bisericii Catolice ca, în însuşi interesul lor, să lichideze ele situaţia 
insuportabilă de la Oradea, cu considerarea integrală a punctelor de vedere 
româneşti. Dar autorităţile respective n-au apreciat această ofertă de intrare 
în posesie a Statului Român. 

După atâţia ani chestiunea revenise în actualitate. Ordinul 
Premonstratens „Sfântul Ştefan-Primul Martir”, de rit catolic, din Oradea, a 
adresat o scrisoare senatorului UDMR de Bihor Csapo Jozsef în care i se 
cerea să intervină pe lângă Akos Birtalan, Ministrul Turismului (câtă 
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înțelegere de democrație, dar mai ale ce efecte!), şi pe lângă forurile 
superioare ale statului pentru retrocedarea staţiunii „Băile Felix şi a 
imobilelor aparţinătoare - hoteluri, case, restaurante, edificii, a pădurii, 
spaţiului intravilan. Revendicările se bazează pe acte funciare autentice 
deţinute de călugării premonstratenţi, care atestă dreptul de proprietate 
asupra staţiunii din cele mai vechi timpuri"32. Ordinul n-a avut adepţi în 
România în ultimii 45 de ani, însă, potrivit regulilor sale, după moartea 
ultimului membru al Ordinului, timp de 99 de ani, în faţa Sfântului Scaun 
rezistă „dreptul de proprietate”. Potrivit acestui drept, la sfârşitul lunii 
august 1997, Ordinul Canonic Premonstratens a făcut primele demersuri 
pentru retrocedarea staţiunii.  

În lipsa unei legi speciale care să stabilească reparaţiile pentru 
bunurile preluate abuziv de statul comunist, ca adăugire la Legea nr.58 
privind privatizarea societăţilor comerciale, senatorul UDMR Csapo, 
iniţiatorul programului de autonomie pe criterii etnice, a făcut presiuni 
puternice în favoarea Ordinului.  

Potrivit surselor noastre însă, statul român nu şi-a pierdut actele de 
proprietate asupra staţiunii Băile Felix, revendicată de Ordinul călugăresc, 
fără călugări, (după modelul amiralului Horthy, fără mare!) chiar dacă s-a 
încercat ascunderea foilor de proprietate, în care statul român figura ca 
proprietar. Cât priveşte exproprierea comunistă nici nu vine în discuţie, 
deoarece, acţiunea juridică se produsese în perioada anilor '20-'30, 
retrocedarea ar fi însemnat implicit retrocedarea averilor răscumpărate de 
statul român de la optanţii unguri. Adică, pe înţelesul tuturor, toţi au 
dreptul, numai noi îndatoriri după cum odinioară le-am dat bani pe 
terenuri şi clădiri, iar acum şi le revendică! 

În cuprinsul acestei introduceri demonstrăm că văicăreala 
ungurească, de pe toate meridianele şi pe la toate uşile cancelariilor, avea ca 
unic scop revizuirea frontierelor stabilite prin Tratatul de pace de la Trianon, 
folosindu-se pentru atingerea acestui obiectiv orice mijloc propagandistic, 
făcându-se lobby cu orice preţ. Ungurii au promovat femeile sub aşternutul 
avangărzii propagandei. Serviciile de informaţii făceau cunoscut faptul că, 
femeia Veiman, patroana unei case de toleranţă din Oradea, făcea un interes 
trafic de femei de moravuri uşoare, atât în localurile de noapte din Oradea, 
cât şi printre ofiţerii şi subofiţerii de la unităţile militare din lungul frontierei. 
Un caz similar a fost cercetat administrativ, în ziua de 29 Septembrie 1939, 
de către Comandantul Legiunii Jandarmi Bihor33, care a găsit în comuna 
Husasău de Tinca şi în comuna Tinca mai multe femei unguroaice pe la 

                                                 
32 Mariana Găvrilă, Ordinul Premonstratens “Sfantul Ştefan-Primul Martir" din Oradea 
revendică staţiunea Baile Felix, în Ziua - joi, 22 ianuarie 1998 
33 A.M.R., fond 841, dos. 43, f. 875 
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casele subofiţerilor şi ofiţerilor precum şi în interiorul cantonamentelor de pe 
zonă. Acele femei, care sub masca prostituţiei, căutau să se înfiltreze printre 
ofiţeri şi trupă făceau parte din organizaţia „Magyar Magyarert” (ungur 
pentru ungur) şi transmiteau informaţii în Ungaria asupra poziţiilor trupelor 
române. Toate acele femei erau foarte „devotate cauzei maghiare”, fiind 
pregătite pentru a culege şi transmite informaţii dincolo de frontieră. Printr-o 
asemenea metodă unguroaicele au falsificat adevărul şi în anturajele politice 
şi diplomatice occidentale, numai ca ungurii să fie crezuţi. 

Evenimente din toamna anului 1940, şi mai ales episoade cu privire la 
jalea care a cuprins ţara, înainte şi după dezlipirea teritoriilor româneşti în 
1940 – a Basarabiei şi Bucovinei, în urma ultimatumului sovietic, din 26 
iunie, a unei părţi a Transilvaniei, în urma dictatului de la Viena, din 30 
august 1940 şi a Cadrilaterului, după tratativele de la Craiova, din 7 
septembrie 1940 - merită să fie consemnate de istoria apropiată mai cu 
seamă că atunci, şi acolo, s-au consumat importante acte oficiale – decisive 
pentru destinul neamului românesc. 

Oradea Mare, de pildă, care jucase un rol politic foarte important în 
făurirea României Mari, prin celebra Declaraţie de independenţă (12 
octombrie 1918)34, redactată în casa dr. Aurel Lazăr, a căzut în teritoriul 
cedat Ungariei Horthyste. Oradea, Cluj, Braşov a fost axa predilectă a 
propagandei. Municipiul de pe Crişul Repede a fost locul de intersecţie a 
spionilor unguri cu membrii iredentei din zonă şi apoi punctual de întâlnire 
pentru negocieri al militarilor români şi unguri pentru ca drama hotărârilor 
de la Viena să nu fie şi mai mult amplificată. Începând cu 1 septembrie 
1940, la Oradea şi-au început activitatea nou înfiinţata Comisie mixtă 
româno-maghiară de aplicare a arbitrajului de la Viena, iar câteva zile mai 
târziu o altă comisie, de inventariere a fortificaţiilor rămase pe teritoriul 
bihorean, precum şi Comisiile mixte de verificare a atrocităţilor comise de 
trupele ungare de ocupaţie şi paramilitare .  

Cercetătorii perioadei sunt de părere că propaganda noastră externă a 
fost, prin efectul rezultatelor, ca inexistentă. Curentul mondial de opinie 
publică, determinant în favoarea ungurilor, a consternat însă pe primii 
ziarişti sosiţi în teritoriile Ardealului cedat, fără luptă. Realitatea deformată, 
în salonul de aur al palatului Belvedere din Viena, în 30 august 1940, a 
sfârtecat sufletul românismului la frontiera de vest. Nu cedaţi nimic 
ungurilor, se spunea în raportul informativ nr. 8, al comandantului Diviziei 
20 Infanterie, căci „teritoriul ce-l veţi ceda benevol, nu veţi mai avea temeiul 
juridic, în faţa Istoriei, de a-l pretinde înapoi”35. Eroarea politică săvârşită de 
                                                 
34 Viorel Faur, Contribuția bihorenilor la actul istoric de la 1 decembrie 1918, Ediția a III-
a, Editura Primus Oradea, 2018.  
35Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Nicolescu, Armata română de la ultimatum la 
dictat. Anul 1940, vol. I, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000, p. 138 
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consiliul de Coroană şi de regele Carol al II-lea a avut consecinţe directe, 
imediate şi pe termen lung de necuprins în statistici, căci traumele morale ale 
românilor expulzaţi de autorităţile ungare-horthyste pot fi doar prezumate. 

Şi pentru că după al doilea război mondial spectrul politic regional a 
conturat un bloc socialist, ungurii autohtoni s-au reorientat: din iredentişti în 
comunişti fruntaşi, iar apoi, după 1989, în campioni ai democraţiei, fără însă 
a uita să sublinieze lipsa drepturilor individuale şi colective ale maghiarimii 
din România. Cât de lipsiţi de drepturi sunt se poate constata din prezenţa lor 
pe scena politică, la guvernare şi administrarea treburilor ţării în interesul 
cui? Rapoartele comisiilor parlamentare de cercetare a abuzurilor şi a 
dezordinilor provocate de unguri sunt dovezi că spiritul Trianon-ului 
înfierbântă minţi tulburi, agitate şi sprijinite financiar oficial şi semioficial, 
atât de la Budapesta cât şi de la Bucureşti şi de aiurea.  

 
Piața Unirii Oradea, cu statuia Regelui Ferdinand I, ridicată în 1924 

Bihorul după Marea Unire  
Aşa cum se cunoaşte, după data de 1 ianuarie 1919, organe ale 

administraţiei guvernului ungar (primari, notari, jandarmeria şi poliţia), 
trupele și bande răzlețe de secui, unităţile militare şi civile bolşevice îşi 
intensificaseră abuzurile, atrocităţile şi actele de terorism asupra populaţiei 
româneşti, a consiliilor şi gărzilor militare naţionale româneşti locale36.  
Despre faptele de agresiune ce se petrecuseră pe teritoriul Bihorului au fost 
sistematic informate autorităţile de la Bucureşti, Consiliul Dirigent de la 
Sibiu, miniştrii Puterilor Aliate la Bucureşti, Comandamentul Superior al 
                                                 
36 I. Popovici, Aspecte privind situaţia populaţiei româneşti din unele comitate ale 
Transilvaniei şi cel al Bihorului după 1 Decembrie 1918, în Pietre de hotar, vol. I, 1997, 
Editura Papirus, Oradea, p. 103-106 
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Armatei Franceze de Dunăre, Conferinţa de Pace de la Paris, Consiliul 
Interaliat de la Budapesta şi alte foruri de către Consiliul Naţional Român 
(C.N.R.) din Oradea şi Bihor, dar şi de către unii intelectuali români37.  
 Atrocităţile şi abuzurile au culminat cu arestarea şi internarea 
membrilor C.N.R. din Oradea şi Bihor. Astfel, în ziua de 24 martie 1919, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 395 a Ministerului de Război, 
Comandamentul Militar regional din Transilvania, Departamentul Sfatului 
muncitoresc pentru apărare şi forţă de ordine din Oradea, pune în vedere 
C.N.R. din Oradea şi Bihor că: Republica Sovietică Ungară are ca scop 
menţinerea integrităţii Ungariei şi prin urmare a ordonat ca toate activităţile 
contrare acestui scop să fie împiedicate cu toată energia, iar persoanele, 
care colaborează la astfel de activităţi, să fie internate. Deci având în vedere 
că „populaţia românească şi conducătorii ei din Bihor, în mod manifest, s-
au situat pe traducerea în viaţă a hotărârilor de la Alba-Iulia şi considerând 
că aceste hotărâri sunt evident opuse scopurilor Republicii Sovietice 
Ungare, Dispeceratul de Apărare şi Pază, pentru a împiedica activitatea 
persoanelor angajate în realizarea hotărârilor de la Alba-Iulia, consideră 
că ele sunt necesar a fi internate”38.  
 Roman R. Ciorogariu, în introducerea la raportul general privind 
situaţia Consistoriului ortodox român Oradea în anul 1919, prezentat în 
şedinţa Sinodului bisericesc, din 22 martie 1920, sublinia faptul că „anul 
1919 a fost un an de tranziţiune pentru poporul nostru de pe teritoriul 
acestui Consistoriu. Începutul anului a avut un caracter îngrozitor nu numai 
pentru conducătorii intelectuali ai poporului, dar şi pentru însuşi poporul 
nostru, care era terorizat în chipul cel mai îngrozitor. Poporul a fost expus 
nu numai şicanelor şi persecuţiilor cele mai grozave dar chiar şi morţii. Sate 
întregi erau jefuite, ba chiar aprinse, preoţii urmăriţi, fugiţi prin văi şi 
păduri, încât nu s-a mai putut dezvolta nici o activitate mai vrednică şi 
temeinică pe tărâmul pastoral. Fiecare avea grijă mai întâi, ca să-şi salveze 
viaţa(...)39. Iar când timpul suferinţelor s-a împlinit, după Săptămâna 
Patimilor, „a urmat şi pentru noi marea zi a Învierii. Ziua luminată a 
Învierii lui Hristos ne-a adus şi mântuirea prin braţele Armatei Române, 
adunându-ne pe vecie într-o ţară mare românească, pe toţi fiii aceluiaşi 
neam”. Şi nu după mult timp de la intrarea Armatei Române în Oradea, la 20 
aprilie 1919, în luna mai a aceluiaşi an „glorioasa Casă domnitoare a distins 
cu Înalta Sa vizită şi oraşul nostru Oradea Mare, dându-ne dovadă despre 
dragostea ce ne-o poartă”40.  
                                                 
37 Ibidem, p. 105-108 
38 Ibidem 
39 Episcopia Ortodoxă Română Oradea a Bihorului și Sălajului (în continuare: E.O.R.O.Bh-
Sj.), fond Consistorial ortodox român Oradea, act nr. 370/1920, p. 1 
40 Idem, act. Nr. 369/1920, p. 1-2 
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Roman R. Ciorogariu, lega de acel eveniment şi faptul că sub 
oblăduirea gloriosului rege Ferdinand I, Biserica Ortodoxă Română din 
Oradea şi Bihor și-a realizarea visul secular, al reînvierii, după 225 de ani de 
adormire a vechii Episcopii locale. Cu prilejul primirii în audienţă, în ziua de 
23 mai 1919, a delegaţiei clerului şi credincioşilor din eparhia Episcopiei 
Ortodoxe Române a Aradului, de către Ferdinand I, acesta, cunoscând oful 
bihorenilor, a remarcat faptul că Episcopia Oradiei se va „reînfiinţa mai 
curând decât credeţi41. Dar până atunci lupta s-a dat pe toate planurile. 

Propaganda revizionistă maghiară.  
La data de 17 aprilie 1920 Resortul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

din cadrul Consiliului Dirigent, cu scrisoarea nr. 25.278/1919, expediată din 
Cluj, la data de 17 aprilie 1920, aducea la cunoştinţa Consistoriului ortodox 
român din Oradea că „în timpul din urmă se ivesc tot mai multe simptoame 
ale unei propagande sistematice pentru reîntregirea Ungariei (...). Printre 
ştirile ziarelor şi prin viu grai se răspândesc zvonuri false că ungurii vor 
ocupa, în scurt timp, Ardealul”42. 
 Astfel, agenţii unguri rămaşi pe teritoriul României după încheierea 
primului război mondial şi infiltraţi în diverse structuri şi instituţii prin 
întârzieri de trenuri şi în special prin întârzierea trenurilor care transportau 
alimente pentru populaţia nevoiaşă, „se căuta să producă nemulţumiri în 
popor, ca astfel, tot felul de agenţi să poată exploata această nemulţumire, 
îndemnând poporul la revoltă”43. Ca urmare – menţiona Resortul mai sus 
menţionat – în multe părţi s-a creat o atmosferă de îngrijorare, iar ici – colo, 
unde poporul a rămas fără conducători harnici, s-a semnalat chiar „panică în 
popor”44. Consiliul Dirigent menţiona, de asemenea, că pentru contracararea 
acestor acţiuni era de datoria fiecărui cetăţean cinstit să opună cea mai 
intensivă contra-propagandă împotriva acestor acţiuni de distrugere a 
înfăptuirilor poporului român de la sfârşitul primului război mondial. 
Totodată, se solicita Consistoriului ortodox român din Oradea să binevoiască 
a îndemna, prin circulare, pe conducătorii poporului să-şi facă o nobilă 
preocupare din efectuarea „contra-propagandei”. Un rol important revenea 
preoţilor şi învăţătorilor, care aveau misiunea ca prin predici, conferinţe şi 
consfătuiri particulare să sublinieze dreptul bimilenar al poporului român, ca 
cel mai numeros popor şi element autohton pe acest pământ, asupra 
Transilvaniei, pe care „l-au apărat cu grele jertfe de sânge şi pe care l-au 
alipit la Ţara mamă în baza dreptului Dumnezeesc, acum recunoscut de 

                                                 
41 Ibidem 
42 Idem, act nr. 493 Pl./1920, p. 1-2 
43 Ibidem 
44 Ibidem 
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lumea întreagă, <cel> al autodeterminării naţiunilor”45. În finalul scrisorii 
se preciza faptul că printr-o „propagandă intensivă pentru susţinerea trează 
a conştiinţei naţionale şi împlinirii conştiincioase a tuturor datorinţelor 
cetăţeneşti şi prin luminarea poporului asupra soluţiunilor date sau 
intenţionate vom putea linişti spiritele, vom întări credinţa că starea creată 
nu se va mai schimba şi vom contribui la intensificarea muncii şi la 
consolidarea Patriei”46. 
 În urma primirii acestei scrisori şi a solicitărilor Resortului Cultelor 
şi al Instrucţiunii publice din cadrul Consiliului Dirigent, la data de 11 mai 
1920 vicarul episcopal ortodox român Roman R. Ciorogariu trimite o 
circulară către toţi protopopii din districtul Consistoriului ortodox român din 
Oradea, prin care le aducea la cunoştinţă cele transmise de resortul mai 
susmenţionat referitor la propaganda revizionistă ungară ce se desfăşoară pe 
teritoriul Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului de după 
încheierea războiului, dar şi faptul că toate aceste apucături şi acţiuni 
subversive, sunt binecunoscute de oamenii serioşi, atât în ceea ce priveşte 
originea lor, cât şi scopul infernal ce-l urmăresc. Roman R. Ciorogariu mai 
completa cele afirmate anterior şi cu aceea că „în anul trecut, când se 
organizase propaganda contelui Kiràly Mihàly şi mai apoi a lui Kun Bèlà 
contra alipirii noastre la România, dându-se instrucţii cum să se organizeze 
în cercuri de propagandă preoţii şi învăţătorii noştri, cu atragerea şi a 
fruntaşilor, care au influenţă asupra maselor poporului, pentru combaterea 
acelor agenţi străini şi luminarea poporului nostru asupra viitorului mai 
bun ce-l aşteaptă în România Mare”47. 

Avându-se în vedere, probabil, eficacitatea contra-propagandei 
întreprinse vicarul episcopal ortodox român din Oradea comunica, în acelaşi 
timp, protopopilor ortodocşi români din districtul Consistoriului că 
reînnoieşte acele metode de a combate propaganda străină şi, îndeosebi, 
insistă de a se îndruma preoţimea la predici, conferinţe şi consfătuiri 
particulare cu poporenii, în care să se explice greutăţile începutului, acum 
agravate şi de sistemul de guvernare nenorocos al fostului Consiliu Dirigent. 
Însă – sublinia vicarul episcopal Roman R. Ciorogariu – după ce se va 
produce stabilitate în guvernământul ţării, toate se vor îndrepta fapt pentru 
care solicita protopopilor ca să cugete toţi la „ceea ce este în Ungaria şi să 
se teamă a ajunge soarta celor rămaşi în Ungaria”48. 

Prin contra-propaganda desfăşurată, ferind astfel, pe de o parte, 
poporul de molipsitoarea <propagandă> antiromânească, să se acţioneze pe 
de altă parte, „ca fără preget, agitatorii contra integrităţii Statului român să 
                                                 
45 Ibidem, p. 2 
46 Ibidem 
47 Idem, act nr. 493/11 mai 1920, f. 1 
48 Ibidem 
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fie daţi pe mâna Siguranţei publice49. De menţionat faptul că cele arătate nu 
erau singurele metode iniţiate de organele de resort ale Ungariei revizioniste. 
La data de 20 iunie 1920 Corpul de Vânători înainta Diviziei II Vânători din 
Oradea o notă informativă, prin care atrăgea atenţia că „în ultimul timp, pe 
lângă propagandele politice şi propagandele socialiste intensive, s-a 
observat o nouă propagandă, cea a pocăiţilor”50 adică prin proliferarea 
sectelor religioase în mijlocul românilor ortodocşi. Alcătuitorul notei 
informative menționa că față de o asemenea religie care „opreşte prestarea 
armei şi tragerea asupra inamicului, contrară fiind şi ordinei sociale 
existente şi a preoţimei <române> şi fiind pusă la cale direct de către 
agenţii duşmani, plătiţi, cu scopul ca să slăbească forţele noastre şi să 
provoace neînţelegeri şi turburări”51, este necesar a se lua măsuri urgente. 
În urma acestor informări, comandantul Diviziei II Vânători, general C. 
Şerbescu, scria, la rândul său, la data de 16 iulie 1920, o scrisoare, prin care-
i aducea la cunoştinţă că, în urma cercetărilor întreprinse prin localităţile din 
zonă, s-a constatat că în multe sate sunt cetăţeni români, ce aparţin sectei 
pocăiţilor (adventiştilor) şi având în vedere că această sectă are prescripţiuni 
de credinţă, care pe lângă că sunt contrare instituţiunii Armatei şi deci a 
siguranţei statului, înstrăinează cu totul <şi> pe credincioşi de la dogmele 
noastre ortodoxe. În scopul readucerii sufletelor româneşti rătăcite pe calea 
credinţei noastre strămoşeşti, comandantul Diviziei II Vânători oferea 
sprijin de specialitate Consistoriului ortodox român Oradea, prin punerea la 
dispoziţie a preoţilor militari de la divizie. Aceştia fiind deja repartizaţi pe 
sate, unde să susţină predici cu conţinut patriotic, moral şi creştin – ortodox. 
Dar pentru a avea mai mulţi sorţi de izbândă această acţiune credea că ar fi 
potrivit, să aibă şi sprijinul preoţilor aparţinători districtului Consistoriului 
orădean52. 
 O altă măsură de destabilizare a stărilor din România Mare, folosită 
de către agenţii iredentei maghiare, era şi aceea a atacurilor împotriva 
preoţimii române şi răspândirii unor calomnii la adresa lor, în vederea creării 
unor conflicte între populaţie şi preoţi. Așa de pildă, preotul ortodox român 
din parohia Batăr, judeţul Bihor, într-o informare adresată vicarului Roman 
Ciorogariu arăta că între soldaţii Regimentului 86 Infanterie din Oradea era 
răspândită credinţa că preoţii i-au dat pe ei ca soldaţi, iar pentru aceasta 
primesc, lunar, de fiecare soldat, o taxă anumită de 100 coroane53. Soldaţii 
veniţi în concedii sau cei care au dezertat spuneau, în gura mare, că preoţii i-

                                                 
49 Ibidem, f. 2 
50 Idem, act nr. 804/1920, p. 3 
51 Ibidem 
52 Ibidem, p. 1-2. 
53 Idem, act nr. 1460 B/1920, p. 1-2; 
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au dat de soldaţi şi ca urmare vor face revoluţie, omorând preoţii care i-au 
vândut statului, precum şi pe toţi aceia din cauza cărora a venit românul 
peste ei şi i-a înjugat54. La sfârşitul informării preotul din Batăr concluziona 
că „acestea sunt vorbele din toate zilele ale poporului de la sate, iar noi 
preoţii şi învăţătorii stăm uimiţi şi nu ne putem explica cauza şi izvorul 
acestor idei scrântite. Suntem în cel mai mare pericol, încât la cea mai mică 
mişcare, poporul adăpat cu ideile bolşevice îşi va omorî conducătorii lor de 
la sate”55. 

La data de 20 noiembrie 1920, comandantul Diviziei 17 Infanterie, 
printr-o scrisoare adresată episcopului Roman R. Ciorogariu, îi aducea la 
cunoştinţă proliferarea în rândurile locuitorilor din Bihor a propagandei unei 
noi secte religioase şi anume a sectei baptiste. Comandantul diviziei, având 
în vedere pericolul ce-l reprezenta pentru apărarea naţională răspândirea 
acestei secte, sublinia că se impune luarea unor măsuri urgente pentru 
anihilarea acestei mişcări, care „ţinteşte în primul rând la subminarea 
combativităţii Armatei române”56, pentru care se solicită sprijinul preoţilor 
ortodocşi. În răspunsul trimis comandantului diviziei, la data de 23 
noiembrie 1920, Roman Ciorogariu menţiona, printre altele, că în 
combaterea propagandei maghiare deghizată şi sub forma religioasă a 
baptismului, preoţimea îşi avea instrucţiile sale. şi se considera și pentru 
viitor colaborator la consolidarea Statului român. 

De fapt, încă din 14 august 1920, Roman R. Ciorogariu într-o 
scrisoare adresată generalului Traian Moşoiu, comandantul Corpului 
Vânătorilor, întărea cele arătate mai sus prin afirmaţiile precum că în trecut, 
aşa şi în prezent, preoţimea română a fost ţinta atacurilor duşmane, care 
vedeau în preoţi pe conducătorii naturali ai poporului: „Bate păstorul şi se va 
risipi turma!”, spunea el. Duşmanii de astăzi se folosesc de aceeaşi tactică, 
instigând Armata şi peste tot populaţia contra preoţimii, care ar fi pricina 
tuturor relelor. Episcopul orădean îl mai informa pe generalul eliberator al 
Oradiei şi Bihorului că „pe frontul maghiar din 1919 comuniştii luptau 
alături cu naţionaliştii maghiari, sub comanda lui Kratochwil, împotriva 
Armatei române. Tot acea tovărăşie lucrează acum la demoralizarea 
Armatei române. De precizat este faptul că  ofiţerii instigatori în rândul 
soldaţilor nu sunt ofiţeri de-ai noştri, ci agenţi unguri, deghizaţi în uniforme 
româneşti”. 
 Cunoscând foarte bine situația, Roman R. Ciorogariu îi solicita 
generalului Traian Moşoiu să ia măsurile necesare pentru sufocarea 

                                                 
54 Idem, p. 3, act ad. Nr. 907/1920, f. 1; 
55 Ibidem 
56 Idem, act nr. 907/1920, f. 1; 
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agitaţiilor ce se fac în comune şi în sate contra Statului român57. Ca urmare 
a intensificării propagandei, la data de 17 decembrie 1920, generalul Traian 
Moşoiu, prin ordinul circular nr. 765/1920, comunicat Ministerului de 
Război, Marelui Stat Major, Diviziilor I şi II Vânători, 17 Infanterie, I 
Cavalerie şi 31 Artilerie din Tăşnad, Corpurilor 6 şi 7 Armată, 
Comandamentului Trupelor de Vest, Detaşamentelor Arad, Salonta, Valea 
lui Mihai şi Satu-Mare, Comenduirilor Oradea şi Baia-Mare, Şcolii de 
Jandarmi Oradea, Școlii Corpului Vânătorilor, Şcolii Corpului VI, 
Companiilor de Jandarmi Arad, Bihor, Oradea şi Sătmar, Batalionului de 
Grăniceri, Prefecturilor judeţelor Arad, Sălaj, Sătmar, Bihor, prefectului 
oraşului Oradea, revizoratelor şcolare: Arad, Oradea, Sătmar, Sălaj şi 
Maramureş, Episcopiilor ortodoxe române din Arad şi Oradea, precum şi 
Episcopiilor greco-catolice din Oradea şi Dej, cunoscând bine situaţia din 
Transilvania, informa că inamicii neamului nostru, învinşi şi zdrobiţi pe 
calea armelor, au fost nevoiţi a primi condiţiunile drepte de pace, care li s-au 
impus de către Conferinţa de pace de la Paris. 

Prin această Conferinţă de pace inamicii neamului nostru au fost 
nevoiţi: 

a) Pe de o parte, ca să cedeze ţărilor respective porţiunile de teren, pe 
care le stăpâneau pe nedrept de peste 1000 de ani şi deci să scape de sub 
asuprirea lor câteva milioane de români, cehi, slovaci şi sârbi, pe care-i 
robeau pe nedrept şi care, ca sclavi, munceau pentru punga şi bunul trai a 
celor câţiva magnaţi unguri, care trăiau bine; 

b) Pe de altă parte, tot prin Conferinţa de pace, germanii, ungurii şi 
bulgarii au fost obligaţi a plăti toate pagubele ce au produs prin jafurile 
sistematice şi organizate, cum şi prin barbariile ce au comis în ţările pe care 
le ocupaseră pe timpul războiului. 

Dar, inamicii noştri, pentru a se sustrage de la respectarea condiţiilor 
drepte impuse prin Tratatul de pace, uzau de numeroase mijloace, dintre 
care, autorii ordinului circular menţionau două mijloace subversive: 

a) Pe de o parte ţipă, se milogesc şi aduc fel de fel de vaiete, iar uneori 
merg până la înjosire. Aceasta spre a ne orbi, ca ei să poată să se 
reorganizeze şi pe urmă, când se vor organiza, să devină iar agresivi; 

b) Pe de altă parte, simultan cu reorganizarea lor, caută să ne 
dezorganizeze pe noi, printr-o propagandă extraordinară, bine organizată 
(după sistemul german), bine condusă şi bine executată. 

                                                 
57 Constantin Moșincat, La spargerea lumii: complotul de la Oradea, Editura Tipo MC, (în 
curs de apariție 2020); Idem, Iredenta maghiară la granița de vest a României (1920-1940), 
Editura Tipo MC, Oradea, 2011 
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Pentru reanalizarea acestor scopuri ei uzau de toate mijloacele 
posibile şi lucrau fără preget pentru a lovi în instituţiile care fac tăria Ţării 
noastre şi anume: în Armată; administraţie; în biserică şi preoţi58.  

Alcătuitorii ordinului circular, în frunte cu generalul Traian Moşoiu, 
în vederea demascării inamicilor României Mari şi pentru zădărnicirea cu 
orice preţ a planurilor lor meschine, arătau că se impune luarea unor 
grabnice măsuri din partea autorităţilor Statului român. Între acestea sunt 
nominalizate şi următoarele:59 

- Trebuie ca fiecare cetăţean, fiecare funcţionar şi fiecare soldat 
să urmărească toate acţiunile ce au loc în jurul nostru şi să fie descoperite 
toate mijloacele de propagandă şi scopurile ce le urmăresc; 

- Este necesar ca toţi să lucreze pentru luminarea maselor 
poporului, arătându-le: 

- mijloacele prin care inamicul face propagandă; 
- scopul urmărit de fiecare mijloc de propagandă întrebuinţat; 
- care sunt consecinţele reale pentru noi, poporul şi Ţara noastră; 
- dacă propaganda inamică şi-a atins scopul;  
- cum trebuie să ne ferim sau cum să combatem fiecare mijloc de 

propagandă folosit de inamicii României.  
Însă ca să se realizeze cele menţionate mai sus era necesară 

efectuarea de către români a unei contra-propagande eficiente. Iar pentru ca 
această contra-propagandă să fie eficientă este necesar ca: 

a) Să fie intensă şi să fie făcută nu numai în oraşe, ci până în 
colţurile cele mai mici ale satelor; 

b) Să fie continuă, adică fără întrerupere; 
c) Să fie uniformă, adică să fie făcută la fel peste tot locul şi mai 

ales de-a lungul frontierei, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Bihor 
şi Arad. 

În realizarea caracterului uniform al contra-propagandei s-a alcătuit 
un material, care, sub forma unui articol, a fost publicat şi în ziarul Tribuna, 
nr. 51 şi 52 din anul 1920; 

d) Să fie complectă şi bine organizată. Adică să nu se facă la voia 
întâmplării, ci după un program bine întocmit, bine aranjat şi în mod special, 
bine executat60 

Este nevoie, neapărat, ca această contra-propagandă să nu fie 
unilaterală, ci să se efectueze prin utilizarea tuturor mijloacelor, pe care le 
foloseşte şi inamicul. 

                                                 
58 E.O.R.O.Bh-Sj., act nr. 1657 Pl./1920, p. 2-3; 
59 Ibidem, p. 4 
60 Ibidem 
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Ca urmare, organismele militare şi civile, însărcinate cu efectuarea 
acestei contra-propagande, trebuiesc să o efectueze prin:61  

a) Presă, în care să se evidenţieze: 
- mijloacele prin care inamicul face propaganda sa; 
- ce urmăreşte el, prin folosirea fiecărui fel de propagandă; 
- ce urmări reale va avea pentru noi dacă propaganda inamicului reuşeşte; 
- care sunt mijloacele prin care se poate zădărnici fiecare fel de 

propagandă duşmană? 
În atingerea acestor scopuri comandanţii de Divizie trebuie să oblige 

fiecare Regiment ca, săptămânal, să ordone ofiţerilor care au talent să scrie 
articole, în care să combată propaganda inamică, spiritul de dezordine, 
anarhia, bolşevismul şi socialismul; 

b) Conferinţe populare, ţinute în fiecare sat şi în fiecare oraş în toate 
duminicile şi sărbătorile; 

c) Prin serbări populare şi şezători organizate în fiecare sat. La aceste 
serbări să se cânte româneşte, să se danseze jocuri româneşti şi să se citească 
bucăţi din Istoria ţării şi a poporului românesc. Iar în şezători să se caute ca 
să se înveţe a coase româneşte şi să se dezvolte gustul pentru purtarea 
costumului naţional românesc. În acest scop preoţii şi primarii să facă 
eforturi de a se aduce din Bucureşti câteva modele de bluze ţărăneşti 
româneşti, câteva modele de lucrări în lemn cu motive româneşti. Aceste 
modele, încetul cu încetul, trebuie să înlocuiască, spre exemplu, şi farfuriile 
cu motive ungureşti, care se găsesc prin casele ţăranilor români. 

La oraşe Cercurile militare să fie deschise tuturor persoanelor civile, 
care îndeplinesc anumite condiţiuni morale şi să se formeze adevărate 
cercuri culturale de educaţie, de distracţie militară-civilă, la care fiecare să 
vină cu drag, găsind aici un ceai mai bun şi mai ieftin, un pahar cu vin, o 
prăjitură, ziare româneşti şi străine. 

d) În oraşe, în special, autorităţile militare şi civile, împreună cu preoţii 
şi profesorii de aici, să organizeze: 

- coruri româneşti, care să înveţe cântece româneşti, de autori români; 
- piese de teatru româneşti jucate de actori amatori militari şi civili. Se 

menţiona faptul că astăzi teatrul constituie unul din mijloacele cele mai 
eficace ale propagandei duşmane; 

e) să se prezinte filme cinematografice cu subiecte româneşti, cu vederi 
din toată România Mare, cu subiecte din războiul nostru, cultura şi industria 
românească; 

f) să se organizeze expoziţii cu: 
- lucrări naţionale româneşti(costume populare, lucrări                         din 

lemn şi din pământ ş-a. cu motive româneşti);  
                                                 
61 Ibidem, p. 4-5 
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- fotografii ale familiei regale, ale unor oameni politici, literaţi, de ştiinţă 
etc. 

- fotografii din toate părţile României Mari, prin care să se popularizeze 
frumuseţile naturale ale ţării, porturile naţionale din toate judeţele, în fine tot 
ce ar pune în evidenţă simţul culturii româneşti.62 
 În vederea punerii în aplicare a ordinului circular emis de generalul 
de Divizie Traian Moşoiu, comandantul Diviziei II Vânători, general de 
Divizie C. Şerbescu, înaintează episcopului ortodox român din Oradea 
Roman R. Ciorogariu o adresă prin care îi face cunoscut că pentru a se 
putea achita de frumoasa şi patriotica însărcinare ce i s-a dat 63 îl roagă ca 
să-i acorde concursul moral necesar, ordonând preoţilor din satele 
româneşti, nominalizate într-un tabel anexat la scrisoare64 să sprijine pe 
ofiţerii care se vor deplasa în acele localităţi pentru susţinerea de conferinţe. 
Aceştia şi preoţii, trebuie să organizeze, din timp, câte o mică serbare cu 
program de coruri, recitări de poezii, citirea de lecturi româneşti-patriotice, 
ţinerea de cuvântări cu caracter de  contra-propagandă şi dansuri populare. 
 La această solicitare, în numele episcopului ortodox român Roman 
R. Ciorogariu, asesorul consistorial Andrei Horvath, la data de 21 ianuarie 
1921, comunică comandamentului Diviziei II Vânători, că a primit adresa sa 
cu nr. 718 din 21 decembrie 1920 şi că a solicitat preoţilor să contribuie şi ei 
la reuşita contra-propagandei.65 
 De asemenea, la data de 10 mai 1921 Roman R. Ciorogariu 
adresează o scrisoare ministrului Cultelor şi Artelor, Octavian Goga, prin 
care-i face cunoscut că agitaţiunile duşmănoase din anii trecuţi dezlănţuite, 
cu tendinţa de a submina siguranţa noului stat român, au determinat şi 
conducerea Episcopiei Ortodoxe Române din Oradea, de a lua măsuri, 
alături de celelalte instituţii ale Statului român, de combatere a acestei 
propagande clandestine. De asemenea, Roman R. Ciorogariu îi făcea 
cunoscute, ministrului Octavian Goga, acţiunile întreprinse, dar şi cele ce 
mai trebuie făcute în continuare, pentru că „valuri tulburi bat încă la porţile 
noastre...” Şi faţă de acestea, bisericii îi revenea misiunea ca să-şi formeze 
„armata spirituală: preoţimea”, dând, în acelaşi timp, „opiniei publice o 
îndrumare creştinească - morală. Această bază creştinească – morală va fi 
temelia cea trainică a ţării noastre”66 
 Aceste preocupări şi-au dovedit valabilitatea în anii ce-au urmat. 
Episcopii ortodocşi ai Oradiei şi Bihorului au perseverat în construirea de 
                                                 
62 Ibidem, p. 6-7 
63 E.O.R.O.Bh-Sj., fond Consistorial ortodox român Oradea, act nr. 1771 Pl./1920, 
confidenţial, p. 1 
64 Idem, p. 4-5 
65 Ibidem, p. 3 v. 
66 E.O.R.O.Bh-Sj., fond Consistorial ortodox român Oradea, act nr. 815 Pl./1921, p. 1. 
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biserici, înfiinţarea de şcoli, formarea şi educarea în spirit naţional - 
bisericesc a unor noi generaţii de preoţi patrioţi şi a întăririi credinţei 
ortodoxe în rândul populației românești. La sfârşitul deceniului al treilea din 
secolul trecut, pentru a face faţă pericolelor ce ameninţau România, poporul 
român şi autorităţile române au construit o linie de fortificaţii din oţel şi 
beton, dar şi o linie de fortificaţii spirituale.67 După cum se cunoaşte, această 
linie de fortificaţii a fost distrusă, rămânând doar urmele din ce a fost 
altădată. Dar linia de fortificaţie construită de episcopii Roman R. 
Ciorogariu şi Nicolae Popovici, acea fortificaţie patriotică – creştină 
ortodoxă română, care în ciuda loviturilor extraordinare primite, a rămas vie 
şi puternică, dăinuind până în zilele de astăzi.  

În spatele acestui aliniament s-au petrecut a seamă de acte de 
răzbunare, persecutare și de lichidare fizică a românilor care au îndrăznit la 1 
Decembrie 1918 să voteze, la Alba Iulia, unirea necondiționată. Vom 
recurge la câteva exemplificări ale barbariei maghiare-bolșevice din acele 
timpuri, fără a le comenta. Din informațiile provenite de la Bucureşti se 
anunţa, că forurile ungare şi austriece au făcut ”recvirarea” (rechiziția) 
clopotelor pe teritoriul ocupat al României. În cursul unei asemenea 
rechiziții s-a luat, din Câmpulung, un clopot de 120 kg. greutate. Din 
inscripţia latină a clopotului s-a constatat că magistratul curţii lui Rakoczy a 
dăruit clopotul respectiv comunei Cheriu (Nagykerek) din Bihor, în anul 
1535 şi anume locuitorilor de confesiune reformată. Paşa Selim, în veacul al 
XVII-lea, a luat cu sine acel clopotul şi aşa a ajuns în Câmpulung. Ministrul 
de război român a dispus ca acest clopot să fie dat iarăşi comunei Cheriu. 
Astfel a scăpat şi de ”recvirare”. Dar câte asemenea clopote au fost 
rechiziționate? Da, cu precădere cele din bisericile românești. 

Pentru a verifica veridicitatea informațiilor aliații l-au desemnat pe 
generalul Berthelot să se deplaseze prin Transilvania, unde se comisese 
masacrul de la Beliș, în care din dispoziția parlamentarului Nandor 
Urmantzky fuseseră asasinați 45 de români nevinovați, de către detașamentul 
de 200 de voluntari unguri plătiți pentru a face ordine statarială!  

Hotărârea Consiliului de Miniștrii de trecere la ofensivă din 
primăvara 1919 este comunicată şi comandantului Corpului Expediţionar 
Aliat, generalul francez Franchet d`Esperey, căruia suveranul i-a declarat: 
„Am observat toate cerinţele loialităţii dar este ceva mai presus decât 
loialitatea: este grija propriei demnităţi. Eu nu sunt dintre aceia care se lasă 
„călcaţi pe picior” şi aici nu este vorba de orgoliu personal, ci de „pământul 
românesc”, dar de la Dumnezeu – cum sublinia inegalabilul Eminescu – şi 

                                                 
67 Constantin Moşincat, Politica de apărare a vestului României (1920-1940), p. 53-64, 
Editura Tipo MC, Oradea, 2007 
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de aceea românii l-au iubit, apărat şi cinstit, agăţându-se de glia 
strămoşească cu unghiile, apărând-o cu preţul vieţii şi înnobilând-o cu 
sângele lor. 

În acelaşi timp guvernele ungare au făcut pregătiri de război cu un 
vădit caracter ofensiv îndreptate spre vestul României. Documentele 
provenite din arhivele maghiare dezvăluie însă că ungurii urmăreau cu 
interes culegerea de informaţii din zona frontierei iar în planurile lor nu 
preconizau acţiuni decât de apărare. Teama lor s-a justificat după 
mobilizarea parţială din 1939 când au văzut entuziasmul şi rapiditatea de 
execuţie. Frontul fortificat era evitat în toate variantele de acţiune. Din aceste 
informaţii se poate concluziona că Ungaria fără sprijin german nu ar fi atacat 
niciodată România. O acţiune imprudentă ar fi echivalat cu un eşec total. Cu 
siguranţă planificatorii militari au cunoscut valoarea şi tăria forţelor care s-ar 
fi coalizat împotriva Ungariei în ipoteza că ea ar fi atacat una din membrele 
Micii Înţelegeri.  

Pentru contracararea acţiunilor pe frontul de vest, pe lângă măsurile 
întreprinse de fortificare a graniţei, măsuri care au corespuns scopului politic 
strategic de apărare, România a încrucişat în jurul Ungariei forţele 
Cehoslovaciei şi Iugoslaviei. Ungaria, care şi-a revendicat pretenţiile, faţă de 
toţi vecinii săi, în modul cel mai zgomotos a fost considerată, pe bună 
dreptate, inamicul care trebuia scos din cauză cu prioritate. Această alianţă 
obliga adversarul la prudenţă deoarece experienţa atacului celor trei state, pe 
care o făcuse Ungaria în vara anului 1919, încă nu fusese uitată. Greşeala, 
după părerea noastră, care domina relaţiile politico-militare ale alianţei 
consta din însăşi prevederile textului protocoalelor încheiate, care menţionau 
expres obligativitatea unei acţiuni comune numai în caz că unul dintre 
membri ar fi fost atacat. După cum am văzut (în cazul Cehoslovaciei şi 
României – şi în est şi în vest) atacul nu s-a produs, el fiind precedat şi 
substituit de tratative, forţa militară fiind folosită de către statele agresoare – 
Germania şi U.R.S.S. - doar ca o ameninţare şi o descurajare a oricărei 
rezistenţe. Această metodă de acţiune a făcut inoperante prevederile şi 
pregătirile asumate prin convenţiile militare. Modul de organizare a 
alianţelor, sub raport euroregional, a scos în evidenţă puterea potenţialului 
uman, material şi militar. 

Politica de apărare a integrităţii teritoriale considerăm că a fost bine 
orientată. Ea nu a putut evita valul ascensiunii nazismului german, al 
fascismului italian şi duplicitatea sovietică. Politica de concesii făcute 
Germaniei şi celorlalte state care s-au desprins din Societatea Naţiunilor 
putea fi împiedicată de marile puteri printr-o solidaritate şi o securitate 
colectivă. Abandonarea acestor concepte şi stăruinţele de a „ţine sub 
ascultare” statele definite agresoare s-au datorat inexistenţei unei puteri 
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militare care să descurajeze orice început. Retragerea S.U.A. a fost primul 
semnal al cedărilor şi a desolidarizării internaţionale. 

Considerăm ca justă politica promovată de România pentru apărarea, 
la începutul deceniului patru pe direcţii real ameninţate şi unidirecţional, 
spre finalul acestei perioade. Obiectivul acesta, de altfel, a constituit o 
prioritate pentru guvernele şi parlamentul ţării. Finalitatea măsurilor 
întreprinse au eşuat, în condiţiile în care toate popoarele din Europa luptau 
pentru a-şi apăra graniţele, România a cedat ceea ce legal, constituţional, ar 
fi trebuit să apere. La toate acţiunile iniţiate, susţinute politic, propagandistic 
şi financiar de guvernele de al Budapesta s-au adăugat manifestările de tot 
felul ale iredentei ungureşti din România. Drept dovadă despre modul cum a 
acţionat iredenta maghiară la frontiera de vest a României Mari în 1940 
transcriem câteva note informative edificatoare. 

După descoperirea organizaţiei teroriste din Ardeal, din toamna anului 
1939 şi a nucleelor de la Sighet (Ianuarie 1940), Valea lui Mihai (Februarie 
1940), Andrid (Iunie 1940), etc., (total 172 persoane, unele condamnate 
altele expulzate în Ungaria) Serviciul român de informaţii urmărind 
respectarea înţelegerii intervenite între cele două state pentru detensionarea 
situaţiei, dar şi acţiunile duse de oficialitatea maghiară, ajunge la concluzia 
că pe teritoriul ţării, s-au format noi nuclee teroriste, reuşind să identifice un 
astfel de nucleu la Oradea. 

 

 
Imagini din Piața Unirii - Oradea, 1929 
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CERCUL MILITAR ORADEA 
 
„Sunt român de peste Carpați și am arborat acolo un mic drapel al 
culturii naționale, mic drapel, dar îl țin în mână de 28 de ani” 

Iosif Vulcan, Recepția de al Ateneul român, Familia, nr. 15, 1892 

 
Cercul Militar Oradea s-a înfiinţat la 11 octombrie 1919, din nevoia 

de contracarare a propagandei antiromâneşti desfăşurată într-o garnizoană cu 
70% minoritari (unguri, evrei). Adunarea generală a ofiţerilor a ales 
comitetul de conducere şi ca Preşedinte de onoare pe Răşcanu (ministrul de 
război), ca preşedinte activ pe generalul de infanterie Constantinescu, 
vicepreşedinţi colonelul de artilerie George Bacaloglu (fondatorul revistei 
Cele trei Crişuri) şi maiorul de artilerie Boerescu, iar membri au fost 
desemnaţi maiorul de cavalerie Greceanu, şi căpitanul de infanterie Luca. 
Comisari ai Cercului au fost aleşi sublocotenenţii Leon Gheorghiu şi Eliad, 
iar casier sublocotenent Ioan Schiller. 
 Pe 28 octombrie 1919, comandantul Divizia 17 Infanterie, după ce a 
luat iniţiativa creării Cercului Militar Oradea, înainta ministrului de război 
generalul Răşcanu, memoriul cu nr. 2124, prin care solicita sprijinirea, 
pentru început, a acestuia cu suma de 60.000 lei68, fond necesar pentru 

                                                 
68 A.M.R., fond 2280, dos. 1631, f. 54. Despre istoricul altor Cercuri Militare vezi: 
http://www.mapn.ro/cercul_militar/, Petre Otu, Cercul Militar Naţional. Istoria unei clădiri, 
Editura Tritonic, Bucureşti, 2004. Istoria Cercului Militar Naţional începe la 15 decembrie 
1876, când a luat ființă Cercul Militar al ofițerilor din garnizoana Bucureşti, având precizate 
în statutul său de funcţionare următoarele scopuri principale: strângerea legăturilor de 
camaraderie între ofiţerii de toate armele şi de toate gradele, între ofiţerii activi şi cei în 
rezervă; stabilirea legăturilor între familiile ofiţerilor, precum şi între acestea şi societatea 
civilă din garnizoană; punerea la dispoziţia ofiţerilor şi membrilor de familie a unui local 
propriu, în care să-şi poată dezvolta educaţia cultural-artistică, să-şi îmbogăţească 
cunoştinţele generale şi de specialitate sau să-şi poată petrece în mod util, plăcut şi 
reconfortant timpul liber. Timp de aproape 50 de ani instituţia a funcţionat, cu chirie în 
diverse clădiri din Bucureşti. Proiectantul principal al monumentalului Palat al Cercului 
Militar Naţional, actualul sediu al instituţiei, a fost arhitectul român Dimitrie Maimarolu, iar 
construcţia propriu - zisă a clădirii a început în 1911 şi s-a finalizat abia în 1923, lucrările 
fiind întrerupte în anii primului război mondial. Fondurile necesare realizării acestei 
admirabile bijuterii arhitectonice, au fost constituite din donaţii, subscripţii şi cotizaţii ale 
ofiţerilor, precum şi din subvenţii de stat şi împrumuturi rambursabile. Din toate acestea 
circa 80 % au fost contribuţii ale ofiţerilor. Palatul Cercului Militar Naţional a fost ridicat în 
centrul istoric al Bucureştilor, pe locul fostei Mănăstiri Sărindar, important lăcaş monahal al 
vechiului Bucureşti, pe un teren mlăştinos şi pe o fundaţie realizată din piloni de stejar. 
Aşezat la intersecţia a doua importante artere de circulaţie ale Bucureştiului, Calea Victoriei 
si Bulevardul Regina Elisabeta, Palatul a fost construit în stil neoclasic eclectic, cu o 
monumentalitate caracteristică academismului francez, remarcându-se jocul subtil şi 

http://www.mapn.ro/cercul_militar/
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organizarea, dotarea cu mobilier adecvat pentru acţiunile culturale şi 
distractive care urmau a se desfăşura. Pe acest raport şeful contabilităţii 
armatei informa pe ministru despre existenţa unui „fond disponibil în buget 
de 290.000 lei şi fiindcă trebuie cercuri ofiţereşti în toate garnizoanele din 
teritoriile româneşti”69 propunea acordarea sumei de 40.000 lei. Pe raport 
ministru Răşcanu a pus următoarea rezoluţie: „Nu avem fonduri prea mari 
pentru toate garnizoanele (…), pentru Oradea aprob 20.000 lei ceea ce 
înseamnă, la faţa locului, astăzi cel puţin 50.000 coroane. În acelaşi timp 
am mai dat 5.000 lei pentru popotă, care trebuie instalată la acest Cerc”70. 
Suma pusă la dispoziţie din creditul de război a fost confirmată de şeful 
serviciului contabil, prin adresa nr. 27252 din 11 noiembrie 191971. 

Chestiunea înfiinţării Cercurilor Militare în noile garnizoane, şi 
activarea lor, a preocupat conducerea Ministerului de Război, care, pe 16 
februarie 1920, emitea Ordinul Circular nr. 42032 prin 
care impunea obligativitatea ofiţerilor de a plăti 
cercurilor militare anumite cotizaţii, pentru ca prin 
ajutorul lor să se poată preîntâmpina cheltuielile impuse 
de buna şi imediată lor punere în stare de funcţionare72. 
Reţinerile urmau a începe, în mod obligatoriu, din 
februarie 1920 şi se calculau la solda prevăzută de 
Instrucţiunile ministeriale nr. 22184/1919, iar după 
trecerea pe picior de pace la solda brută bugetară. 

Menţionăm faptul că înainte de primul război 
mondial Cercurile Militare subzistau din cotizaţiile 
ofiţerilor. Importanţa de netăgăduit a acestora rezulta din 
multe puncte de vedere. Ele constituiau mijlocul prin care 
ofiţerii din toate armele şi de toate gradele intrau în contact unii cu alţii, 
realizând strânse legături de camaraderie, şefii îşi cunoşteau mai bine 
subalternii şi astfel se puneau bazele unei discipline sufleteşti, se realiza o 
armonie socială în garnizoane, precum şi între militari şi societatea civilă. 
Cercul Militar reprezenta un loc de cultură şi distracţie în care ofiţerii îşi 
                                                                                                                             
echilibrat al formelor şi volumelor, îmbinarea armonioasă a suprafeţelor plane cu cele 
rotunde, trecerea gradată de la planul orizontal al străzii, către cel vertical al clădirii. Căpitan 
Simionescu, Cercurile Militare, Bucureşti, 1906; Constantin Dinu, Cercurile militare de 
altădată, în Străjer în calea furtunilor, 2007, nr., p. 10; Mihai Goia, Lăcaş de păstrare şi 
cultivare a tradiţiilor militare, în Străjer în calea furtunilor, 2007, nr., p. 11-14. Palatul 
Cercului Militar „podoaba arhitecturală a țării (...), cel mai frumos, cel mai impunător din 
toate palatele cu care, în ultimele decenii, știința și simțul estetic al marilor arhitecți 
români și străini au înzestrat România". 
69 Ibidem 
70 Ibidem ,verso p. 
71 Ibidem, p. 55 
72 Ibidem, p. 72 
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puteau satisface, cu bani puţini, plăcerile tendinţelor şi moravurilor acelor 
vremuri. Cotizaţiile reţinute din soldele ofiţerilor nu acopereau însă în 
întregime cheltuielile, în special cele referitoare la dotare. Starea în care 
acestea se aflau după război impunea acordarea temporară a unor subvenţii, 
fapt pentru care cu analiza nevoilor de reparaţii şi dotării a fost investită 
Direcţiei Geniu. Anual, veniturile din cotizaţiile ofiţerilor, precum şi prin 
lărgirea categoriilor membrilor cotizanţi, prin transformarea Cercului Militar 
Oradea în Cercul Militar - Civil Oradea73 şi cooptarea de membrii din rândul 
societăţii civile. 

Cercul Militar - Civil din Oradea a luat naştere pe 14 Noiembrie 
1925, prin transformarea Cercului Militar al Ofiţerilor, în care membri de 
drept obligaţi erau toţi ofiţerii din garnizoana Oradea, iar membrii aleşi, 
pentru a fi admişi trebuiau să „adreseze o cerere către comitetul de 
conducere, recomandată şi susţinută de către doi membri din categoria 
membrilor aleşi”74. Primul comitet de administraţie ales a fost prezidat de 
colonelul Grigore Aricescu75. Activitatea Cercului s-a remarcat, în această 
primă perioadă, prin organizarea de serate şi ceaiuri dansante şi mai ales prin 
întrunirile familiare regulate, în timpul cărora se foloseau distracţiile de tot 
felul ca: table, şah, domino, jocuri de cărţi. Din 14 martie 1927 preşedinţia 
Cercului a fost preluată de colonelul Ioan Bengliu. Activitatea cercului 
remarcându-se prin organizarea unor şezători culturale, precum şi 
organizarea unor şcoli de scrimă şi asaltul de arme, la care au concurat 
trăgători de elită. Jocurile de cărţi şi întrunirile familiare începeau să se 
rărească pentru ca să dispară din Martie 1928.  

Din 3 Martie 1928 comitetul a fost condus de colonelul Gheorghe 
Ivaşcu, secondat de dr. Aurel Lazăr, lt. col. Lang Herman, dr. Gelu Egri, mr. 
Ioan Caragea, consilier Matei Dumitru, mr. Ioan Despineanu, Alex. 
Paximade, mr. Boteanu Scipione, dr. Vasile Bledea, mr. Negru Teodor, dr. 
Ioan Matei, cpt. Dr. Tănăsescu, ing. N. Teodorescu, cpt. C. Zamfirescu, prof. 
Victor Cădere76 şi cpt. Virgil Ivaşcu, perioadă caracterizată de organizarea a 
5 serate dansante şi 7 baluri ale Cercului şi ale altor Societăţi culturale 
româneşti din oraş.  

                                                 
73 Idem, fond 1989, dos. f. n./1940, f. 2-9 
74 Ibidem, p. 5, art. 6 din Statutul Cercului Militar-Civil. 
75 Cu gradul de căpitan, în 1914, a fost ajutor al Comandantului Liceului Militar „Dimitrie 
Cantemir” din (Mănăstirea Dealu) Breaza. În calitate de comandant al R. 85 I. Oradea, a 
predat cursul de Topografie de campanie, la Școala specială de infanterie a C. VI A., curs 
tipărit la Oradea, 1922, cu 45 de planșe, în ediția a II-a.  
76 Cert este că, pe lângă George Bacaloglu, un alt membru al Ateneului bucureştean a fost 
Victor Cădere, jurist, profesor de procedură civilă la Academia de Drept din Oradea, despre 
care am furnizat informații anterior. 
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Marele Asalt de Arme organizat cu participarea celor mai de seamă 
sportivi a dus la înfiinţarea Şcolii de scrimă conduse de profesorul Orban din 
Oradea, cu a cărei dotare au fost cheltuiţi 29.662 lei. La şcoală au participat 
62 de ofiţeri, în prima serie şi 36 de ofiţeri în seria a doua. Comitetul a 
completat seria de tablouri istorice prin achiziţia portretelor lui Ştefan cel 
Mare şi Regele Carol (nu avem informații despre autorul acestora). De 
asemenea în colaborare cu Ateneul Român77 din Oradea, condus de 
profesorul Bogdan Ionescu78, Cercul a organizat o serie de conferinţe79. Una 
din personalităţile Ateneului Român a fost şi George Bacaloglu, fondatorul 
Reuniunii Culturale Cele Trei Crişuri din Oradea. În 1923, acesta a fost ales 
membru activ al Ateneului Român. Recepţia sa a avut loc la 1 iunie 1924, cu 
care prilej a rostit de la tribuna Ateneului discursul intitulat: Izvoarele 
culturale ale Ardealului. Răspunsul din partea Comitetului Ateneului Român 
a fost dat de profesorul Victor Babeş. În 1925 în peisajul cultural orădean a 
apărut o nouă societate – Filiala Oradea a Ateneului Român, instituție care 
în Transilvania mai avea filiale doar la Turda și Timișoara. Aceasta fusese 
iniţiată de fapt, la 16 noiembrie 1922, de un grup de 12 persoane care au 
devenit apoi membrii săi fondatori, ai cărei componență nu ne este, până în 
prezent, cunoscută, dar constituirea cu statut s-a făcut abia în 11 decembrie 

                                                 
77 În 1865 lua fiinţă la Bucureşti Societatea Ateneului Român având ca scop ridicarea 
nivelului de cultură a poporului, scop pe care l-a realizat în principal prin conferinţe publice, 
deşi, de-a lungul anilor, a dezvoltat şi o serie de instituţii culturale anexe: Societatea pentru 
Învăţătura Poporului Român, Societatea Filarmonică Română şi Societatea Amicilor de 
Belearte. Conferinţa a avut loc, după cum relatează Vulcan, «în sala de gală a Palatului 
Ateneului Român», «seara la 8 ½ ore, în prezenţa unei lumi imense, la lucirea feerică a 
luminei electrice», având ca tematică: Mişcarea culturală la românii ardeleni de la 1800 
până la 1830. În 1891 a oferit cititorului ardelean posibilitatea de a-şi face o idee despre 
înfăţişarea Palatului Ateneului, publicând o mică gravură cu imaginea acestuia. Vulcan 
însuşi a ţinut o conferinţă la Ateneu, în 1892. La 29 martie/10 aprilie el a fost prezent la 
Bucureşti, la Academia Română, unde s-a a ţinut o şedinţă publică solemnă de recepţie a sa 
ca membru ordinar (fusese ales în 1891).  
78 Primul preşedinte al Filialei Oradea a Ateneului Român, ales la 12 martie 1925, a fost 
Bogdan Ionescu, profesor de drept civil la Academia de Drept din Oradea. În anii care au 
urmat alegerii sale în fruntea Ateneului orădean, el a reprezentat această societate culturală 
cu diferite ocazii oficiale, cum a fost de pildă dezvelirea bustului lui Iosif Vulcan, la 13 
noiembrie 1927, sau manifestaţia antirevizionistă de la Oradea din 27 noiembrie 1932. 
Bogdan Ionescu a fost preşedintele Ateneului Oradea până în 1934, când, după un deceniu, 
urmaşul său în funcţie îi reliefa meritele deosebite în fruntea acestei societăţi, despre care 
spunea că a existat mai ales «datorită insistenţei şi eforturilor» sale.  
79 A.M.R., fond 1989, dos. 2/1929, p. 85-86. Conferinţele ţinute aveau tematică diversă. Aşa 
de pildă inspectorul şcolar George Bota a conferenţiat de spre Psihanaliză, prof. univ. dr. 
Ioan Minea despre Reîntinerire, prof. univ. Andreescu despre Teoriile fizicii moderne, 
generalul Virgil Economu despre Spicuiri politice, economice şi sociale, prof. dr. Eugeniu 
Speranţă despre Inegalitatea socială, prof. dr. N. Rujdea despre Subconştient, generalul 
Mărgineanu despre Mărăşeşti.  
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1924, și cu proprie conducere din 12 martie 1925. Ateneul Român avea ca 
scop cultura sub toate formele şi răspândirea ei prin toate mijloacele, în 
special: „prin cercetări, studii, comunicări; prin cursuri şi conferinţe 
publice; prin publicaţii, prin expoziţii artistice şi audiţii muzicale; prin 
şezători şi reprezentaţii teatrale; prin întemeierea de biblioteci publice, de 
colecţii şi pinacoteci, prin acordare de premii pentru lucrări privitoare la 
scopurile Societăţii. Ea va întreţine raporturi cu societăţile similare din ţară 
şi străinătate”80. Conferinţele s-au ţinut la început în sala mare a Cercului 
Militar (1928), apoi de regulă în sala festivă a Primăriei Oradea (1928-
1939). După inaugurarea Casei Naţionale, în ianuarie 1930, Ateneul a 
început să ţină conferinţe şi în sediul acesteia. Ziua şi ora conferinţelor 
Ateneului au rămas neschimbate de-a lungul anilor: duminica, la ora 6. În 
anumite ocazii, mai deosebite, când se dorea probabil atragerea unui public 
mai numeros, s-a folosit şi sala Teatrului. Trebuie remarcată receptivitatea 
Ateneului în ce priveşte varietatea profesiunilor (specializărilor) 
conferenţiarilor invitaţi şi a temelor abordate de aceştia: matematicieni şi 
medici, ofiţeri superiori şi jurişti, prelaţi şi jurnalişti etc. Temele abordate 
mergând de la medicina legală până la politica internaţională, de la drepturile 
civile până la botanică, etc. Presa culturală vorbea adesea de săli 
«neîncăpătoare». Publicul-ţintă al conferinţelor era intelectualitatea română 
din mediul urban. Din acest punct de vedere, Ateneul a avut o viziune 
elitistă. Relevantă este discuţia din adunarea generală a Filialei din 15 
octombrie 1929. Colonelul Atanasie Negulescu propusese extinderea 
adresabilităţii societăţii, adică „să se ţină şi conferinţe cu subiecte mai 
populare, în diferite centre din Bihor şi chiar la periferia oraşului Oradea”. 
Profesorii George Bota şi George Sofronie n-au fost însă de acord, aceştia 
pronunţându-se pentru păstrarea caracterului «superior ştiinţific» al 
conferinţelor Ateneului. Singura concesie pe care o admiteau era includerea, 
eventual, şi a oraşului Beiuş în circuitul conferenţiar. În aceeaşi perioadă a 
apărut între conferinţele Ateneului orădean şi tematica antirevizionistă, 
începând cu o conferinţă despre Revizuirea tratatelor susţinută de profesorul 
George Sofronie de la Academia de Drept din Oradea, în 1929. În acest caz, 
al problemei revizioniste, Ateneul, alături de alte asociaţii culturale, a ieşit 
din ambianţa sa academică obişnuită pentru a se manifesta şi civic. La 
adunarea antirevizionistă ţinută la Oradea, la 27 noiembrie 1932, a luat 
cuvântul şi Bogdan Ionescu, în numele Ateneului. Un discurs construit pe 
ideea «principiului naţionalităţii», un discurs echilibrat, într-un context care 
putea lăsa uşor loc emoţionalului sau stridenţelor patriotarde. Încă din 1928 

                                                 
80 Ateneul Român, Filiala Oradea-mare, Statute, Tipografia Transilvania, Oradea, 1925, p. 
3-4. Pentru comparare vezi: Lucia Cornea, Date privind activitatea Filialei Oradea a 
Ateneului Român (1925 – 1940).  
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Gazeta de Vest observa profilul activităţii Ateneului orădean, remarcându-i 
caracterul local de cultură urmărit cu interes, an de an, căci programul de 
activitate al Ateneului era călăuzit de ideea generală ce-i stă la bază aceea de 
a „instrui”. În 15 ani de activitate a avut o strânsă legătură cu Cercul Militar 
din Oradea. 

Din 16 Martie 1929 al patrulea comitet a fost prezidat de generalul 
Romulus Brătianu. Din acel comitet făceau parte, ca vice-preşedinţi dr. 
Aurel Lazăr şi colonelul Grigore Aricescu, şi cinci sub-comitete astfel: 
pentru administraţie colonelul Ioan Bengliu81, pentru cultură profesorul 
Eugeniu Speranţia82, pentru distracţii colonel Grigore Aricescu, pentru 
propagandă prefectul Iosif Maiorescu83, cadrul legislativ C. Stambuleanu, de 
la Curtea de Apel. Comitetul a hotărât majorarea cotizaţiilor civile între 50 şi 
1000 lei, în raport cu leafa membrilor cotizanţi.  

Propunerea de primirea în rândul membrilor aleşi a minoritarilor a 
fost amânată urmând ca cererile să fie examinate în parte. Comitetul 
legislativ trebuia să rezolve aspectele legate de chiria spaţiului, şi contractele 
de anteprenoriat ale restaurantului. Cercul avea 120 membri civili din rândul 
magistraţilor, avocaţilor, profesorilor, doctorilor, funcţionarilor superiori şi 
preoţilor, din care doar 36 aveau plătită la zi cotizaţia.  
 În evidenţele membrilor civili care plăteau cotizaţia lunară, în anul 
1932 de pildă, se aflau: Atanasiu Alexandru, preşedintele Tribunalului 

                                                 
81 Comandant al Regimentului 86 Infanterie Oradea, și adjunct al comandantului D. 17 I,, în 
1930, Inspector General al Jandarmeriei din 1938, a fost trecut în retragere prin decretul-
lege nr. 3.094 din 9 septembrie 1940 al generalului Ion Antonescu, și asasinat de legionari 
în penitenciarul de la Jilava. În noaptea de 26 noiembrie, împreună cu alți 63 de morți 
nevinovați. 
82 Licențiat al Facultății de Filosofie a Univ. din București (1910), apoi doctor in litere si 
filosofie cu teza Apriorismul pragmatic (1912), face cursuri de specializare in Germania 
(1913 - l914). Profesor de liceu înca din vremea studenției, Eugeniu Speranția va fi numit 
Director al învățământului superior pentru Cluj (1919-l921), prof. la Academia de drept din 
Oradea (1929-l934) și profesor de filosofia dreptului și de sociologie la Universitatea din 
Cluj (1934-l949). Unul dintre statornicii colaboratori ai Cercului Militar Oradea, și al 
revistei Cele trei Crișuri și Familia. Cărțile sale publicate includ colecții de poezii 
simboliste (Zvonuri din necunoscut , 1921; Pasul umbrelor și al veciei, 1930, premiul 
Societății Scriitorilor din România; Sus, 1939), un roman (Casa cu nalbă, 1916), studii 
estetice (Frumosul ca poiă suferință, 1921; "Papillons" de Schumann, 1934, premiul 
Academiei Române), memorii (Figuri universitare, 1967; Amintiri din lumea literară, 
1967), biografii scurte ale muzicienilor, eseuri filozofice, studii de psihologie (Psihologia 
gândirii, 1922) și de filozofie a dreptului (Principii fundamentale de filosofie juridică, 
1936). Parte din opera științifică a lui E. Speranția au fost prezentate în Conferințele ținute 
la Cercul Militar de acesta. 
83 Fost prefect al Bihorului, pe vremea când îndeplinea funcția de director de bancă la Beiuș 
a scos săptămânalul Cuvântul Bihorului împreună cu I. Quai, A. Rațiu, I. Teiușan și pr. 
Popoviciu, până în 1929 când a apărut Gazeta de Vest. 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Romanian_Writers%2527_Society&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgQiMBD24i1reOEWvBshvKsjHHTfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Romanian_Academy&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgYfehcOTtY2nbsFffRl5qwOKCmdQ
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Bihor, dr. Bledea Vasile, avocat, P.S. episcop Roman R. Ciorogariu84, P.S. 
episcop Crişan Andrei85, P.S. episcop Valeriu Traian Frenţiu86, dr. Chiş 
                                                 
84 Din întâlnirea sa cu generalul Traian Moșoiu, din 20 aprilie 1919, reținem: „Domnule 
General! Providenţa divină a revărsat asupra noastră mila cea cerească, să serbăm ziua 
sfintei Învieri, ca sfânta zi de Înviere a neamului românesc. Astăzi se înfăptuieşte şi pe acest 
pământ idealul Unirii. Nici o parte a românismului nu a fost expusă atât de mult pierii, ca 
ţara Bihorului. Astăzi îşi primeşte răsplata pentru eroismul cu care şi-a păstrat limba şi 
legea străbună la aceste margini. Unde este limba aceea omenească, care să poată 
cuprinde evlavia sufletelor dezrobite, cătră Providenţa Divină şi sentimentul gratitudinii 
cătră vasele alese ale acestei Providenţe Divine, eliberatorii noştri? Întreg clocotul de 
sentimente îl cuprindem în rugăciunea de mulţumită cătră Atotputernicul Dumnezeu şi în 
mărirea gloriosului Rege Ferdinand şi a vitezei sale armate. Când ne-a adus aici gloriosul 
Împărat Traian, ne-a adus ca pe o armată a civilizaţiunii. Acest spirit civilizat ne-a susţinut 
aici intacţi aproape două mii de ani. Armata română încă vine în numele civilizaţiei, să 
împlinească postulatele dreptului popoarelor, promulgat de marele areopag constituit la 
Versailles. Ne rugăm, să fie cuprinsă în misiunea aceasta civilizată şi ocrotirea elementelor 
de ordine a concetăţenilor noştri maghiari, care, împreună cu noi, au suferit ororile 
anarhiei bolşevice, ce le-am îndurat sub teroarea de sub care astăzi ne eliberaţi”. Detalii: 
General Gh. Tudor Bihoreanu, Lt. col. Constantin Moșincat, Ioan Tulvan, Generalul Traian 
Moșoiu arhanghel al bătăliei pentru Ardeal, Editura Imprimeriei de Vest, 2001, Oradea 
85 Devine rector al Internatului diecezan din Beiuș (1914-1917) și secretar al Consistoriului 
ortodox român din Oradea (1917-1921). Va participa activ la evenimentele din 1918-1919, 
legate de Unirea Transilvaniei cu România, după care va fi numit delegat al românilor 
bihoreni pe lângă misiunea militară străină din Oradea și consilier al nou-înființatei 
Episcopii a Oradiei (1921 - 1926). Este hirotonit diacon celibatar în 1918, iar în 1922 devine 
preot. Este tuns în monahism la mănăstirea Sinaia, în 1924 și primește numele de călugărie 
Andrei. În 1925 devine arhimandrit și mai apoi arhiereu-vicar al episcopiei Oradiei (1926 - 
1935), cu titlul „Crișanul”. Activează ca redactor al publicației eparhiale „Legea 
Românească” (1921 - 1923) și profesor de Noul Testament la Academia Teologică din 
Oradea (1924 - 1936). 
86 S-a născut în Reșița (Austro-Ungaria), la 25 aprilie 1875. A urmat Liceul „Sfântul Vasile 
cel Mare” din Blaj, iar teologia la Universitatea din Budapesta. A fost hirotonit ca preot 
celib la 20 septembrie 1898. Îndată după hirotonire a obținut o bursă pentru a studia la 
Viena, la Institutul "Sfântul Augustin", unde a rămas până în 1902, când și-a susținut 
doctoratul în teologie. Între 1902-1904 a ocupat funcția de vice notar consistorial și arhivar 
diecezan în Lugoj, iar între 1904-1912 pe cea de paroh și protopop în Orăștie. La începutul 
anului 1912 a fost numit vicar foraneu al Hațegului. La 25 februarie 1922 episcopul Valeriu 
Traian Frențiu a fost transferat la Episcopia de Oradea Mare, fiind instalat la 3 mai 1922, cu 
participarea unui mare număr de preoți și laici. Programul său, anunțat cu acea ocazie, 
urmărea să restaureze profilul moral religios al enoriașilor din dieceză, zdruncinat de război 
și de urmărilor sale. Sub păstorirea sa, marcată de împuținarea, până aproape de desființare, 
a proprietății funciare a diecezei, s-au construit sau reparat numeroase biserici și case 
parohiale, s-a modernizat stațiunea climaterică Stâna de Vale (prin construirea, în 1925, a 
hotelului „Excelsior”, dotat cu încălzire centrală, sală de proiecție cinematografică și 
popicărie, a unor cabane pentru armată (e vorba de cabana militară Vulturul - n.n. mai sus 
descrisă), a unei grădini botanice „in nuce”, amenajată de către profesorul Alexandru Borza, 
a căii ferate înguste pe Valea Iadului, dată în exploatare în 1936, și în fine, în 1939, a unei 
frumoase biserici din piatră, demolată în anii 1961-1962 de regimul comunist. În 1928 a 
organizat și patronat aniversarea centenară a întemeierii Liceului „Samuil Vulcan” din 
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Eugen, avocat, Gheorghe Dumitrescu, director de bancă, dr. Zeno 
Dumitrescu, prim medic al judeţului Bihor, primarul dr. Gelu Egri87, dr. 
Romul Pop, deputat de Bihor, dr. Teodor Roxin88, deputat, prof. univ. dr. 
Gheorghe Sofronie89, prof. univ. dr. Eugeniu Speranţa90, avocat Nicolae 
Zigre91, etc.  

Importanţa ce se acorda conducerii Cercului Militar - Civil rezultă 
din raportul înaintat de generalul Romulus Brătianu92, comandantului 
garnizoanei Oradea. Deşi prin statut se prevedea ca funcţia de preşedinte al 
Cercului să fie girată de un ofiţer superior comandantul Diviziei 17 
Infanterie a găsit de cuviinţă ca acel „Comitet, în actuala lui formaţie 
compus din cele mai proeminente personalităţi civile din oraş să fie prezidat 

                                                                                                                             
Beiuș, un adevărat eveniment cultural prin amploarea sa și prin notorietatea participanților, 
între care s-a numărat și generalul Berthelot. În vederea unei mai temeinice pregătiri a 
preoțimii, a mijlocit „ridicarea”, din 1922 a Seminarului greco-catolic din Oradea la rangul 
de Academie teologică, dotată cu profesori foarte instruiți, de pe băncile căreia au ieșit, până 
la desființarea sa în 1948, absolvenți cu solide cunoștințe de specialitate. În fruntea corului 
de la Catedrala Sfântul Nicolae l-a adus pe distinsul preot-profesor și compozitor Francisc 
Hubic, care a introdus acolo muzica bisericească cu acompaniament de orchestră, obișnuind 
să organizeze concerte în diferite localități din afara diecezei. A fost singurul ierarh al 
bisericii greco-catolice care a admis transformarea  
87 Primar al Oradiei, în perioada interbelică în mai multe legislaturi 
88 A fost unul dintre cei mai importanți membri ai Consiliului Național Român din Arad, 
fiind însărcinat de Ștefan Cicio-Pop să înmâneze Regelui Ferdinand proclamația comitetului 
național din Arad prin care se pregătea Marea Adunare Națională. A fost primit în audiență 
de Regele Ferdinand I și de Regina Maria la Iași, precum și de Ionel Brătianu. Cu ocazia 
acestei audiențe, Teodor Roxin a primit asigurări că Regatul României va acorda sprijin 
militar românilor din Ardeal. După 1919 s-a stabilit la Oradea și a profesat ca avocat. S-a 
implicat în viața socială a regiunii organizând mai multe fundații, printre care și Asociația 
Sportivă Românească din județul Bihor. A ocupat și funcția de președinte a Consiliului 
Județean din Bihor. Pentru activitatea desfășurată a fost decorat cu Ordinul Steaua României 
în grad de ofițer și a fost numit Cavaler al Ordinului Regele Ferdinand. Arestat în 15 martie 
1948, condamnat la 25 ani de închisoare, dar moare în închisoarea de la Aiud în 1973. 
89 De profesie avocat. În anii 1919-1920 a fost prefectul județului Bihor și al municipiului 
Oradea. A fost Subsecretar de Stat la Ministerul de Interne în anul 1922 și deputat în 
legislația 1927-1928. În 1939 a fost Ministrul Cultelor și Artelor. În anii 1939-1940 a fost 
deputat. 
90 A fost membru al Cercului Militar Civil din Oradea, în calitatea lui de profesor la 
Academia de drept. A colaborat la multe reviste: Cele trei Crișuri, Românul literar, Revista 
Revue Roumaine, Luceafărul, Gândirea, Steaua, Familia etc. cu poezii și articole semnate 
uneori cu pseudonimul Eugenius. Din vasta sa operă științifică cităm: Frumosul ca înalta 
suferință. Oradea, 1921; Psihologia gândirii, Oradea, 1922; 
91 Comandant al Diviziei 17 Oradea 
92A fost un strălucit ofițer de artilerie. A urcat cu conștiinciozitate treptele ierarhiei militare, 
de la comandant de subunitate până la comandant de divizie. A fost comandant al Brigăzii 
17 Artilerie (1928-1931) de la Oradea, când a condus Cercul. 
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de un general”93. Generalul punea ca 2/3 din cheltuielile exerciţiului bugetar 
pe 1929 să fie acoperite prin aportul instituţiilor civile – Prefectură, 
Primărie, şi elementul civil românesc din localitate. Pentru reuşita 
demersului se solicita convocarea tuturor notabilităţilor civile, susţinea 
generalul, „fiind convins că intervenţia D-voastră va avea darul să le 
stimuleze interesul şi vor găsi cred fondurile necesare ca adăugându-le la 
aportul ofiţerilor, această casă românească să poată trăi mai departe”94. În 
adevăr cheltuielile totale se ridicau la 600.000 lei, reprezentând: chiria 
240.000 lei cu taxe accesorii, 45.000 curent, completare mobilier 50.000 lei, 
cinci vagoane de lemne 20.000 lei, reviste şi ziare 24.000 lei, etc95. 
 Relaţiile Cercului Militar - Civil Oradea s-au extins cu organismele 
culturale şi civile de la frontiera de vest a României. Astfel, pe 29 Octombrie 
1929, tinerii intelectuali români din redacţia ziarului Avântul adresau o 
patetică scrisoare Cercului. Din conţinutul acesteia reţinem dorinţa redacţiei 
de colaborare şi solicitarea de a susţine „aprinsă flacăra românismului la 
graniţa de vest a României, mai ales în timpul acesta de mari frământări, cu 
sufletul plin de entuziasm, câţiva tineri intelectuali români am scos un ziar 
cotidian român „Avântul” în acest oraş şi de a da concursul material şi moral 
pentru uşurarea muncii începută în folosul patriei”96. Apelul revistei „Flori 
de Crâng” de abonare a Cercului, ca de altfel şi al revistei L´Illustrate, au 
fost aprobate de comitetul de conducere al Cercului. În 1932 în garnizoana 
Oradea funcţionau 21 de Corpuri ale ofiţerilor cotizanţi97. Din păcate 
cotizaţiile de la membrii civili se adunau cu greu iar numărul lor nu depăşea 
30 de intelectuali.  

Pentru lărgirea membrilor aleşi, şi consolidarea „sufletească a tot ce 
simte româneşte în acest oraş de frontieră şi în scopul strângerii relaţiunilor 
între întreaga pătură intelectuală - civili şi militari - s-a reuşit să se 
înjghebeze, cu multă trudă şi cu mari sacrificii băneşti, Cercul Militar - Civil 
la care erau invitaţi a se înscrie intelectualii orădeni98. Dr. Terţan din Oradea, 
pe 20 octombrie 1935, adresa cerea sa de înscriere în rândul membrilor 
Cercului, depunând totodată suma de 300 lei ca taxă de înscriere. Înscrierile 
au continuat în toată perioada interbelică. Şerban Cornilă, cotiza cu 50 lei, la 
                                                 
93 A.M.R., fond 1989, p. 4  
94 Ibidem, p. 5 
95 Ibidem, p. 7 
96 Ibidem, dos. f. n./1940, p. 39 
97 Ibidem, p. 61. Pentru Cercul Militar Oradea cotizau ofiţerii din garnizoană aparținători de 
următoarele unități: D. 17 I.; Bg. 17 I.; Bg. 17 Art.; R. 85 I.; R. 86 I.; R. 98 I.; R. 33Art.; R. 
34 Art.; R. 5 Roşiori; R. 12 Jandarmi; Dn. 2/11 Călăraşi; Spitalul Militar; Cercul de 
Recrutare; Centrul Geniu nr. 6;  Comenduirea Pieţei; Inspectoratul de Jandarmi; Şcoala de 
Jandarmi; Legiunea de Jandarmi; Manutanţa Garnizoanei; Batalionul 3/88I.; B. 2/7 
Grăniceri. 
98 Ibidem, p. 204 
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27 mai 1940. Nicolae Făt şi Irina Bocu cereau înscrierea, pe 29 Mai 1940, cu 
50 lei cotizaţie lunară99. Cu civilii din oraş relaţiile cercului erau limitate 
datorită selecţiei impuse. De pildă controlul efectuat de Comandantul Pieţei 
lt. col. Drăghiceanu aflase în restaurantul Cercului 7 funcţionari inferiori de 
la Vama Oradea, 2 comisionari de la Siguranţă, 1 funcţionar din Bucureşti. 
Mai mult restaurantul era frecventat şi de soţia ziaristului Ştefănescu, ziar 
care insulta magistratura şi cerea socoteală comandantului diviziei pentru că 
nu fusese invitat la banchetul organizat în onoarea ministrului Anghelescu. 
Prin asemenea prezenţe se considera că se degradează instituţia însăşi şi se 
încalcă prevederile statutelor. Publicitatea făcută de restaurant într-un ziar 
local fără acceptul Cercului, cu scopul de a-şi spori profiturile era 
considerată ilegală. O parte din responsabilitate cădea şi pe umerii ofiţerilor 
care făceau invitaţii unor cunoştinţe pentru a servi masa la restaurantul 
Cercului, după cum şi întârzierea la plata consumaţiei, de către unii ofiţeri, 
aducea atingere prestigiului instituţiei. Urmărind cu perseverenţă strângerea 
legăturilor sociale şi culturale între membrii societăţii româneşti din Oradea 
şi Bihor Cercul Militar - Civil a devenit o instituţie de interes public. 
Dezideratele cuprinse în statutele acestuia lămuresc detaliat preocupările iar 
acţiunile sunt probe de necontestat. Cum însă ţinta spre care se aspira 
depăşea posibilităţile materiale provenite numai din cotizaţiile ofiţerilor 
comitetul de propagandă a iniţiat demersuri pentru sprijinirea şi ajutorarea cu 
300.000 lei de la Prefectură şi 200.000 lei de la Primărie, prin adresele nr. 10 
şi 11/ 27 Martie 1927. 

Manifestările culturale şi distractive care s-au desfăşurat la Cerc erau 
dintre cele mai diverse. Pentru toate se obţineau aprobările prealabile şi se 
achitau costurile echivalente. Preşedintele Uniunii Ofiţerilor de Rezervă, 
generalul Atanasie Negulescu, pe 25 noiembrie 1934, solicita aprobarea 
pentru ca membrii acelei uniuni să servească „masa în sala Cercului, cu 
concesionarea restaurantului”100. Profesorul de dans Pelle solicita închirierea 
salonului mare şi a pianului pentru a organiza „o şcoală de dans”101, în 
schimbul achitării unei chirii de 2000 lei chirie, sumă dublată în urma 
refuzului primei cereri102. Mai mult, profesorul se obliga să păstreze în bună 
stare pianul, iar şcoala să fie frecventată tot timpul de un public de elită. 
Profesorul se angaja ca „pentru toţi domnii ofiţeri din garnizoană voi face o 
reducere de 25%, atât la intrare cât şi la şcoală”103.  

                                                 
99 Ibidem, f. 21-24 
100 Ibidem, p. 40. De reţinut că la aceea dată sediul Cercului funcţiona în actuala locaţia a 
restaurantului Transilvania. 
101 Ibidem, p. 25 
102 Ibidem, p. 28 
103 Ibidem 
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Cheltuielile fiind mari Cercul, prin generalul Grigore Aricescu, a 
închiriat „exploatarea bufetului şi a restaurantului cu antreprenorul Pantoş 
Augustin, care a cedat concesiunea în favoarea doamnei Sima Gavril, care 
se obliga a servi masa în condiţii şi după normele unui restaurant de lux”104. 
Societatea de Cruce Roşie - Filiala Oradea cu scopul de a îmbunătăţii 
condiţiile de spitalizare pentru subofiţerii care ar fi fost internaţi în Spitalul 
Militar din Oradea a organizat „un bal de elită”, pe 23 Februarie 1935 şi „un 
bal de copii” pe 10 Martie 1935, fapt pentru care solicita aprobarea gratuită a 
închirierii saloanelor Cercului105. Societatea Femeilor Ortodoxe Române din 
Oradea solicita închirierea, pe 4 Mai 1935, cu titlu gratuit, a sălii Cercului 
pentru a aranja „o serată dansantă în scop de binefacere”106. Programul 
serbărilor proiectate de Comitetul Cercului107. cuprindea activităţi dintre cele 
mai diverse după cum au fost consemnate în invitaţia semnată de 
preşedintele Cercului, colonel Ion Seară, în 1935 pentru anul 1936. Maiorul 
Virgil Crişan solicita închirierea sălilor Cercului, pentru a doua zi de Crăciun 
din 1935, pentru a serba nunta fiicei sale, Graţiela, cu locotenentul Grigore 
Alexandru Florescu din Regimentul 33 Artilerie108. 

Localul din str. Regele Ferdinand nr. 6, în care funcţiona Cercul 
Militar - Civil Oradea, era proprietatea Mănăstirii Călugăriţelor Ursuline, şi 
a fost ocupat până pe 1 August 1934, când, datorită pretenţiilor exagerate de 
chirie (200. 000 lei anual, faţă de prevederea Legii chiriilor de 140.000 lei), 
contractul a fost reziliat şi ca urmare a şantajului sub pretext că există oferte 
                                                 
104 Ibidem, p. 30 
105 Ibidem, p. 97 
106 Ibidem, p, 187 
107 Idem, dos. 1/1935, f. 82 
108 Ibidem, f. 132. Preşedintele Cercului propunea şi generalul Ilcuşu aproba acţiunea cu 
obligaţia de a suporta costul iluminatului, curăţeniei şi a încălzitului încăperilor. (Ioan 
Ilcușu, născut la Rășinari, a urmat studii militare în Austro-Ungaria, pe care le-a absolvit în 
1904. A fost ofițer în armata austro-ungară. La 1 aprilie 1916 s-a mutat în România, unde a 
fost încorporat în armata română cu gradul de maior. A devenit locotenent-colonel la 1 
septembrie 1917. Cu gradul acest grad Ilcușu a participat în calitate de delegat al legiunii 
române din comitatul Sibiu la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 
1918, în timp ce tatăl său, Șerban Ilcuș, a fost delegat al reuniunii meseriașilor români din 
Rășinari. General de brigadă - 10.05.1931, general de divizie - 25.12.1937, Ion Ilcușu, fost 
secretar general al Ministerului Apărării (1932-1933). A devenit apoi general în armata 
regală română, șef de stat major, ministru al apărării (21 septembrie 1939 - 4 iulie 1940) și 
comandant al Armatei a 4-a (19-22 septembrie 1940) când a fost, avansat în gradul de 
general de armată și trecut în retragere prin decretul-lege nr. 3.094 din 9 septembrie 1940, al 
generalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român și președinte al Consiliului de 
Miniștri, împreună cu mai mulți generali considerați a fi apropiați fostului rege Carol al II-
lea și acuzați că, în calitate de înalți comandanți militari, s-ar fi comportat necorespunzător 
în împrejurările dramatice din vara anului 1940.)Pentrulii vezi: Constantin Moșincat, 
Semnături decisive pentru politica de apărare a vestului României (1930-1940), Editura 
Tipo mC, Oradea, 2008 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_austro-ungar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_delega%C8%9Bilor_la_Marea_Adunare_Na%C8%9Bional%C4%83_de_la_Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Adunare_Na%C8%9Bional%C4%83_de_la_Alba_Iulia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
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de închiriere la preţuri mai bune. Prin contractul de locaţie Cercul plătea 
proprietarului o chirie de 140.000 lei anual, plus taxele de apă, gunoi, coşuri 
de fum. Somaţia de majorare a chiriei fiind făcută prin jurist consultul 
Mănăstirii Călugăriţelor Ursuline, dr. Ştefan Gyöngyösy nu a fost acceptată. 
Pentru susţinerea eforturilor financiare, legate de chiria Cercului, Cercul  

ziariştilor din 
Oradea propunea 
menţinerea locaţiei fiind 
dispuşi şi gata a ceda 
„gratuit întregul local 
pentru folosul membrilor 
şi invitaţilor cercului”109. 

Pe data de 1 
august 1934 contractul a 
fost denunţat. Încercările 
de a obţine un nou spaţiu 
prin repartiţie de la 
Primărie110 au eşuat 
(anexa nr. 3), astfel că 
noul sediu al Cercului s-a 
stabilit în incinta cazărmii 
„Regele Ferdinand”111. 
 Cercul Militar - 
Civil Oradea a obţinut 
recunoaşterea ca persoană 
morală juridică după 
dezbaterea dos. de sub nr. 
830/1927, prin Decizia nr. 
376, din 26 septembrie 
1933, a Tribunalului 
Bihor, Secţia I-a, dată la 
care a fost înscris în 
Registrul persoanelor 
Juridice de la Grefa 
Tribunalului Bihor cu nr. 

                                                 
109 Idem, dos. 3/1932, f. 51 
110 A.M.R., fond 1989, dos. f.n./1935, f. 115 
111 Idem, dos. f. n./1940 p. 73. Invitat la inaugurarea noului sediu prim-rabinul de rit 
Ortodox dr. L. Kecskemeti înştiinţează că numai «datorită stării de sănătate« era silit a 
rămâne în locuinţă. 

 
Anexa nr. 3 
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11112, dată la care se consemnează: Actul constitutiv, Statutul, bilanţul de 
gestiune, membrii în evidenţa Cercului şi inventarul de mobilier şi diverse 
bunuri aflate în patrimoniul acestuia. Dirigintele comercial, C. Anderco al 
Oficiului Telefonic Oradea dispune mutarea telefonului Cercului, în noul 
sediu, contra unui abonament tarifar lunar de 5000 lei. Pe 26 ianuarie 1935, 
la ora 17.00 preşedintele Cercului colonel, Ioan Seară convoca 29 de 
membrii civili pentru a lua parte la adunarea generală extraordinară, pentru 
discutarea „depunerii sumei de 77.050 lei depuşi la Banca Generală a Ţării 
Româneşti”113. 
 Situat într-o zonă a cazărmilor Cercul Militar – Civil Oradea a fost 
mai puțin frecventat de către intelectualii civili ai orașului motiv pentru care 
la una din ședințe ofițerii au propus îndepărtarea particulei „Civil” din 
denumire, în situația în care intelectualii români din oraș nu vor participa la 
acțiunile Cercului. După o întrunire la care fusese invitat primarul orașului 
Augustin Chirilă, prefectul județului Muțiu Vladimir114 a convocat, la 
prefectură, toate asociațiile și instituțiile culturale și școlare civile pentru 
armonizarea relațiilor fixând pentru dezbatere două puncte: problema 
Cercului Militar Civil și sărbătorirea zilei de 1 Decembrie. Pentru ambele 
puncte primarul Oradiei făcea apel la „solidaritate națională ce trebuie să 
domnească între români, mai ales la noi la granița de vest”115, chiar și în 
condițiile vitrege când localul Cercului era mai la marginea orașului. Orice 
motiv se invoca se punea problema colaborării corespunzătoare cu ocazia 
sărbătorilor inițiate de armată. 

Intervenind în dezbaterea problemei profesorul Sălăgeanu, arăta că 
de 15 ani cunoștea activitatea militarilor de când activau în Oradea și cereau 
și mai multă implicare a ofițerilor în activitățile organizate de civili, cum, 
                                                 
112 Ibidem, p. 25 
113 Ibidem, p. 75 
114 În ziua de 6 Septemvrie 1937 s-a dus la îndeplinire de către organele statului român o 
măsură, pe care autorităţile acestuia ar fi trebuit să o ia încă din primele zile ale stăpânirii 
româneşti a Transilvaniei. În baza autorizaţiei nr. 4581 din 1937, a ministerului muncii, 
sănătăţii şi ocrotirilor sociale, delegatul acestuia profesor universitar Onisifor Ghibu, însoţit 
de delegatul prefecturii judeţului Bihor, inspector Ioan Filip, de primpretorul plasei centrale 
a judeţului Bihor, Vladimir Muţiu, prim medicul judeţean al judeţului Bihor, dr. Zeno 
Dumitreanu, CF şeful serviciului (tehnic) judeţean ing. Alexandru Gavra şi de comandantul 
Legiunii de jandarmi Bihor, maior Nistor, a preluat pe seama statului român băile termale 
"Felix" de lângă Oradea şi aşa zisul "castel" de la Sânmărtin, din apropierea acestora, 
ambele deţinute până atunci, fără nici un drept, de către Ordinul Călugăresc Premonstratens 
din Oradea. 
115 A.N.-D.J.Bh., fond Prefectura Judeţului Bihor, dos. 166/1938, p. 2. Pentru aspectarea 
atmosferei încărcate din acele vremuri, a contribuției fruntașilor români la izbânda marelui 
ideal al Unirii vezi: Constantin Moșincat, Gărzile naționale române din Oradea și Bihor, în 
curs de apariție 2020. 
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exemplifica oratorul, „balul ofițerilor de rezervă”, (președinte Dr. Ioan 
Voștinar – cel care condusese Garda Națională Română din Beiuș, în 1918-
1919) la care ofițerii activi n-au participat pe motiv că în aceeași seară și 
Crucea Roșie organizase bal, dar și la acela au fost puțini ofițeri prezenți. 
Situația fusese creată chiar de Garnizoană care autorizase pentru aceeași 
seară ambele baluri. Neînțelegeri au apărut și datorită neadmiterii, în prima 
fază, la Cabana Vulturul din Stâna de Vale decât a ofițerilor activi, aspect 
rezolvat ulterior. Motivul „economia de bani” a determinat mutarea din 
centrul orașului, pentru ca din surplus să se construiască propria clădire, 
situație pe care o înțelegeau și aprobau și civilii, membri ai Cercului ca „să 
nu confunde atacul pătimaş cu critica obiectivă”. 

Dr. Candrea Ioan s-a pronunțat pentru menținerea colaborării și 
pentru revenirea Cercului din cazarmă în centrul orașului, „să fie 
aprovizionat cu ziare, reviste, necesare publicului intelectual”. Dr. 
Alexandru Hașaș (cel care a construit și donat municipalității capela din 
Cimitir, pictată de către Baba116), cunoștea activitatea din participarea 
proprie la toate serbările organizate de Cerc, și era de părere că ruptura s-a 
produs și datorită faptului că spațiul Cercului a fost neîncăpător pentru 
reuniuni și revelioane organizate, la care erau prea mulți ofițerii prezenți iar 
„musafirii civili nu aveau mese rezervate, pe locuri mai bune, după cum li se 
cuvenea. Nimănui nu-i convenea să stea la o masă ascunsă sau să 
proptească ușile, când a plecat de acasă cu gândul la o petrecere cu familii 
cunoscute”117. Solicita să fie îndepărtată rigiditatea cazonă pentru civili. 

Zănescu Andrei, directorul Băncii Naționale Oradea, în calitate de 
ofițer de rezervă, a participat la serbările organizate de Cerc, împreună cu 
primarul Augustin Chirilă, dar prezența a doar doi civili nu era suficientă 
pentru a exprima și reprezenta o opinie a tuturor, de aceea se pronunța pentru 
„menținerea și perfecționarea legăturii statornicite și pentru sporirea averii 
comune, inclusiv cu acces la Cabana Vulturul de la Stâna de Vale”. Dacă 
participarea ofițerilor activi se făcea obligatoriu pe baza unui ordin, cel al 
civililor nu avea măsură de constrângere. La fel era și cu cotizația care se 
strângea la regimente și se vărsa în casieria Cercului, cea a civililor trebuia 
urmărită și corelată cu plata lefurilor. Și alți vorbitori: (Dr. Teodor Popa, 
Petru Drâmba) considerau că peste micile neînțelegeri se putea trece pentru 
continuarea relațiilor militarilor cu civilii spre beneficiul și armonia culturală 
locală. Cât privește cotizația de 100 lei pe lună era socotită prea mare pentru 
a fi plătită de civili, constrânși economic. Doamna Veturia Candrea 

                                                 
116 „În 1939-1940 mă aflam să pictez o capelă la Oradea Mare. Lucrul durase doi ani, apoi s-
a curmat brusc cu plecarea noastră noaptea, oraşul trecând în stăpânirea Ungariei. Tot ce am 
agonisit a rămas pierdut", avea să menţioneze pictorul în Memorii 
117 A.N.-D.J.Bh., fond Prefectura Judeţului Bihor, dos. 166/1938, p. 3 
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recunoaște că de când s-a stabilit în Oradea a fost la „toate serbările 
organizate în oraș”, la reușita cărora a contribuit armata. Pentru a „reda mai 
multă viață Cercului era de părere să se mute din nou în zona centrală”. 

În finalul discuției primarul Augustin Chirilă, și prefectul Vladimir 
Muțiu, în acord cu vorbitorii sugerau revenirea Cercului în zona centrală, 
după expirarea contractului în spațiul închiriat de Crișana. Cât privește 
hotărârea de continuare a colaborării urmau a înștiința și pe comandantul 
garnizoanei generalul Dragomirescu. Dr. Victor Gherman, în replică, era de 
părere că „luxul pretins de militari nu a putut fi urmat de intelectualii civili”, 
fapt pentru care s-au înregistrat și unele absențe. 

La punctul al doilea pentru ziua de 1 decembrie Casa Națională a 
stabilit în program: un Te-Deum de la orele 11.00 la cele două catedrale din 
centru, pelerinaje la statuile regelui Ferdinand, reginei Maria, unde „se vor 
intona cântece patriotice și se vor ține cuvântări”, de la orele 15.00 la teatru 
„Regina Maria” „o serbare populară, unde se vor rosti vorbiri, și un 
program al școlilor din localitate”, program reluat pentru intelectuali de la 
orele 20.30, „la care vor vorbi distinși fruntași care au fost la Alba Iulia, 
urmat de un program muzical susținut de corurile celor două Academii 
teologice” 118. Reuniunea femeilor Române, va asigura „proiecții 
cinematografice de la Alba Iulia și un tablou vivant cu concursul lui Ștefan 
Mărcuș”. Cu adresa nr. 31758/29 noiembrie 1938 prefectul județului colonel 
Georgescu, reamintea tuturor că se împlineau 20 de ani de la Unire, ocazie 
pentru prezența „marelui dascăl al neamului Nicolae Iorga care va ține o 
conferință la ora 12.00 la teatrul Regina Maria”119.  

 
Oradea a trăit ieri (1 decembrie 1938 - n.n.) clipe măreţe, nota 

cotidianul Gazeta de vest (nr. 758). Ea a depăşit obişnuitul calapod al 
comemorărilor. „Ieri Oradea ni s-a arătat cu totul înnoită de un suflu nou, 
de o emoţie adâncă, generală. Suflarea românească a dat aici o manifestare 

                                                 
118 Ibidem, p. 9 
119 Ibidem, p. 86 
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demnă de numele ei". În continuare, aceeași relatare febrilă: „Cu mic cu 
mare Oradea a sărbătorit cu un fast de nedescris marele praznic naţional, 
când la Alba Iulia, în anul 1918, românii ardeleni au cerut cu insistenţă 
alipirea lor către Patria mamă. Însemnătatea zilei a fost subliniată prin 
conferinţa d-lui Nicolae Iorga. Ilustrul savant a sosit în cursul zilei de ieri. 
La gară o mulţime imensă, toate autorităţile militare Şi civile, reprezentanţii 
asociaţiilor culturale, profesori, elevi, etc. l-au aşteptat cu emoţie pe Nicolae 
Iorga, apostolul neamului românesc". N. Iorga, în gara din Oradea, a fost 
primit de către Gheorghe Tulbure, intelectual din urbe, alături de alte 
oficialități. Figura sa masivă, reţinută în centrul unei pelicule, reprodusă, 
degaja forţă spirituală şi o febrilă viaţă interioară120.  
 

 
  
Clădirea în care a funcționat Cercul Militar-Civil Oradea (azi Transilvania) 

  
Gara centrală                             Oradea                        Piața Ferdinand 

                                                 
120 România literară, 1969, nr. 41, p. 12. Apud Viorel Faur, Incursiuni în bibliografia 
bihoreană, Editura Universității din Oradea, 2016, p. 307 
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CERCUL MILITAR AL SUBOFIŢERILOR ORADEA 
 
”Nu este greu a se vedea importanţa nemărginită ce au cadrele 
într-o armată. De calitatea cadrelor va depinde întotdeauna 

calitatea armatei şi,  ca urmare, efectul util produs de ea” 
Mareșal Alexandru Averescu 

 
Potrivit legislaţiei în vigoare, la acea dată, a luat fiinţă şi Cercul 

Militar al Subofiţerilor Oradea, înscris în Registrul Persoanelor Juridice ţinut 
la grefa Tribunalului Bihor sub nr. 87/1930 (documente). Din memoriul 
asupra verificării gestiunii în bani a Cercului Subofiţerilor, efectuat de cpt. 
Gheorghe Naum, însărcinat prin ordinul de zi nr. 15/1935 al Diviziei 17 

Infanterie, la data de 16 
Noiembrie 1935 rezulta că 
asupra Cercului exista suma de 
614.416 lei, din care 43.070 în 
numerar iar 571.345 în acte de 
portofoliu.  
Controlul evidenţia întârzierile 
la trimiterea cotizaţiilor, 
restanţe de un an, deşi acestea 
erau reţinute la casieriile 
unităţilor respective. Pentru 
remedierea situaţiei se cereau 
măsuri energice contra 
casierilor care întârziau 
trimiterea cotizaţiilor. Reţinem 
de asemenea că Cercul acorda 
membrilor săi împrumuturi mici 
– ca de exemplu: 5000 lei 
maistru croitor Ioan Negrea, 
2000 lei plt. Maj. Th. Corban - 
cu o dobândă de 6%, încasată la 
ridicarea creditului. Potrivit 
actelor de gestiune sume 
importante erau depuse la 
Banca Marmorosch Blank, la 
Banca Generală a Ţării 
Româneşti şi Casa de 
Economii, sume care trebuiau 
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trecute la Casa Militară. Reţinem că s-a trecut la majorarea cotizaţiei de la 25 
la 80 de lei lunar.  

Verificatorul propunea „să se acorde mai departe ajutoare de boală, 
mai ales pe timpul iernii, când cheltuielile membrilor sunt sporite, iar bolile 
sunt destul de frecvente”121. Adunarea generală a subofiţerilor, din 16 
februarie 1936, a ales ca preşedinte activ pe maiorul Berbescu, din 
Regimentul 85 Infanterie (87 voturi), deoarece vechiul preşedinte mr. Leon 
Vasilescu, deşi fusese reales cu majoritatea de voturi (113). a refuzat 
conducerea pe mai departe a Cercului. Adunarea a luat în discuţie 
cumpărarea unui loc de casă pentru nevoile Cercului, dar întrucât avea 
dreptul la unul gratuit, s-a hotărât aşteptarea răspunsului la cererea înaintată 
prin garnizoană. Preşedintele de onoare generalul Ilcuşu122 atrăgea atenţia 
Comitetului de conducere a Cercului Subofiţerilor din Oradea cu privire la 
întocmirea actelor de gestiune şi recuperarea sumelor depuse la băncile 
falimentare123.  

În totalul membrilor din evidenţele Cercului la Adunarea generală 
figurau prezenţi 249 de membrii. Din cuprinsul dării de seamă, prezentate în 
Adunarea generală, reţinem că veniturile Cercului proveneau din cotizaţia 
membrilor 153.895 lei, la care s-au adăugat 5.473 lei dobânzi. Cheltuielile 
generale s-au ridicat la 36.847 
lei, deşi bugetul aprobat 
prevedea doar 65.5000 lei. 
Totalul capitalului realizat, din 
1928 până în februarie 1936, 
era de 684.933 lei, din care 
numai pe timpul conducerii 
Preşedinţiei active a maiorului 
Leon Vasilescu capitalul 
Cercului a sporit cu 470.880 
lei124. În bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru exerciţiul financiar pentru 
1936, figurau fonduri pentru achiziţii de cărţi pentru bibliotecă de 1.185 lei, 
subvenţii pentru biserica militară din cetate de 5.000 lei, pentru crucea 
„Răstignirea” de la catedrala ortodoxă 2.000 lei, etc.125 
 

                                                 
121 Idem, dos. f. n./ 1934, p. 30 
122 General Ion Ilcușu, fost ofițer în armata austro-ungară, ajuns comandant al garnizoanei 
Oradea, apoi ministru al Apărării, va fi unul dintre semnatarii scrisorii de protest, adresată 
lui Hitler, împotriva nedreptății Diktatului de la Viena. Pentru detalii, vezi Constantin 
Moșincat, Iredenta maghiară la granița de vest a României, Editura Tipo MC, Oradea, 2008  
123 Ibidem, p. 40 
124 Ibidem, p. 42 
125 Ibidem, p. 43 
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CABANA VULTURUL STÂNA DE VALE 
 

Poziţia a 4-a, de apărare strategică a frontului de vest, în perioada 
1930-1940, era preconizată pe aliniamentul: Munţii Ţibleşului126, din Vf. 
Pietrosu pe la înălţimile de la Est de pârâul Lăpuşului, pantele de Vest ale 
Munţilor Lăpuş, Munţii Mezeş, Jibou, Ciucea, înălţimile dintre Valea Iadului 
şi valea Drăganului, Vaşcău,Treimeri pe Crişul Alb, Căpruţa, Chişzeta, pe 
Bega.  

Această poziţie, în opinia specialiştilor din Marele Stat Major, avea o 
tărie deosebită pentru umărul de nord al apărării Transilvaniei, „ce nu poate 
fi întors decât de la Sud şi numai printr-o acţiune comună a armatelor rusă şi 
ungară, respectiv pe la Sud de Someşul Mare şi Someş care ar viza 
pătrunderea direct în Podişul Transilvan”127. Latura de vest a Munţilor Lăpuş 
până la Jibou reprezenta o poziţie foarte tare pentru apărare. Poziţia era 
dominantă peste Someş, care reprezenta un obstacol serios, cu foarte bune 
observatoare, cu vedere întinsă, cu panta foarte abruptă spre Someş. Un atac 
de străpungere pentru întoarcerea apărării organizate pe Munţii Mezeş128 „nu 
poate reuşi. Ei sunt aceia care vor primi cu toată puterea lovitura grosului 
inamic”129. Zona avea tărie redutabilă şi, prin apărarea ce s-ar fi organizat 
între cotul Someşului, la Jibou şi Ciucea, poziţie care ar fi oprit înaintarea pe 
direcţia generală Cluj.  

Munţii Bihorului reprezentau „pivotul central pe care se sprijinea atât 
apărarea din Poarta Someşului, cât şi apărarea din Poarta Mureşului, 
deoarece stăvilesc înaintarea inamicului de la Vest la Est, între Crişul repede 
şi Crişul Negru, eventual şi Crişul Alb”130.  
                                                 
126 A.M.R., fond 948, dos. 441, f. 24. Munţii Ţibleşului, cu Vf. Pietrosu (1201 m), erau 
acoperiţi cu păduri, cu puţine comunicaţii pentru samare. Orice acţiune ofensivă s-ar fi lovit 
de greutăţi de neînvins din pricina adâncimii văilor şi a prelungirii acestora cu Munţii 
Rodnei. Întoarcerea apărărilor prin văile Tisei, Mara, Iza şi Vişeu ar fi fost adevărate 
aventuri imposibile. 
127 Ibidem, f. 25 
128 Deşi este un lanţ de munţi cu înălţimi mici şi îngust, orientat Nord-Est, Sud-Vest, barează 
văile Zalău, Crasna, Bereteu, avea multe sate ce puteau fi pregătite ca centre de rezistenţă. 
Munţii erau acoperiţi şi dispuneau de un drum de rocadă, prin valea Agrişului. Înălţimile 
trebuiau apărate cu orice preţ, deoarece străpungerile pentru întoarcerea apărării erau 
posibile doar prin flancuri. Cu toate aceste caracteristici, ce favorizează apărarea, Munţii 
Mezeş nu puteau fi consideraţi „un obstacol tare, cu atât mai mult cu cât trebuie apăraţi cu 
forţe numeroase, deoarece pe aici inamicul îşi va căuta drum de pătrundere spre platoul 
Transilvaniei.” 
129 Ibidem 
130 Ibidem, f. 26. Munţii erau masivi, cu înălţime de 1849 m, cu versanţi înclinaţi, lipsiţi de 
comunicaţii şi resurse, cu climă aspră, iarna. Înălţimile dominau valea Crişului Repede şi a 
Crişului Negru şi toată Depresiunea din Ţara Beiuşului. Cea mai slabă parte a unei poziţii de 
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În ansamblu, se poate aprecia că poziţia a 4-a era una foarte tare prin 
natura terenului. Foarte economică sub raportul întrebuinţării forţelor şi 
mijloacelor, cu observatoare dominante şi cu vedere întinsă, cu doi stâlpi 
solizi, la nord Munţii Ţibleş şi Munţii Bihorul, ca pivoţi de rezistenţă. Zona 
poziţiilor 4 obliga canalizarea atacului pe comunicaţii şi la angajarea luptei 
în munţi.  

După cum am constatat din măsurile propuse de recunoaşteri, 
călătoriile de comandament şi de stat major efectuate şi aplicarea la teren a 
ipotezelor din Planurile de campanie, putem formula teza că Bihorul, 
mărginit la nord de Bereteu şi la sud de Dealurile Ineului, a reprezentat 
centrul de rezistenţă al Frontului de Vest. Deşi regiunea nu avea 
caracteristici care s-o facă interesantă prin ea însăşi, totuşi „prezenta interes 
din punct de vedere al influenţei pe care o exercita asupra operaţiilor din 
Poarta Someşului şi Poarta Mureşului”131.  

Având în vedere toate elementele care influenţau decisiv acţiunile 
militare din această zonă, recunoaşterile din Munţii Apuseni, din iarna anului 
1935, au întărit această teză. Nici o acţiune nu ar fi avut succes, în special pe 
timp de iarnă132. Lupta în munţi avea un ritm de ofensivă extrem de scăzut, 
presupunea angajarea unor efective numeroase, se putea transforma oricând 
într-un război de partizani. Factorul etno-demografic de pe poziţiile alese de 
specialiştii militari era favorabil organizării apărării.  

Recunoaşterile efectuate au scos în evidenţă nevoia de redislocare a 
unităţilor încă din timp de pace. Acoperirea strategică pentru Frontul de Vest 
trebuia să aibă o misiune ofensivă. Se punea, de asemenea, problema 
mobilizării în secret a structurilor organizatorice, pentru surprinderea 
adversarului şi obţinerea libertăţii de acţiune, prin ordine de chemare 
individuale, sub pretext de participare la manevre. Aceste iniţiative, alături 
de măsurile de strictă supraveghere a minoritarilor din zona de operaţii 
militare, ar fi fost posibile prin folosirea ca „forţe de acoperire a Diviziilor 
16, 17, 1 infanterie şi a Grupului 3 Vânători Munte, pe frontul de 300 
km”133, cât reprezenta zona lor de responsabilitate. 

                                                                                                                             
apărare era aceea care includea valea Crişului Negru, care putea fi întoarsă prin valea 
Crişului Alb. Pentru atacator, zona Munţilor Bihor era un obstacol foarte serios şi care, din 
cauza naturii terenului şi a lipsei căilor de comunicaţii, trebuia să angajeze trupe samarizate 
şi specializate. 
131 Idem, dos. 444, f.1. Aprecierea a fost formulată de mr. C. Verdeş şi cpt. Tr. Hodoş, din 
Secţia 3 Operaţii din Marele Stat Major, în darea de seamă întocmită cu prilejul 
recunoaşterilor operative din regiunea Crişului Repede şi a Crişului Negru. Cei doi ofiţeri de 
stat major au remarcat, cu just temei, rolul ce îl avea acest centru pentru legătura dintre cele 
două porţi principale de apărat. 
132 Ibidem, dos. 451, f. 7  
133 Ibidem, dos. 441, f. 30 
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Operaţia s-ar fi împărţit în trei faze. În prima fază, cu elementele de 
acoperire pe frontieră, care să cedeze până la poziţia a 2-a, care doar ar 
întârzia. Rezistenţa putea fi sporită prin amenajări de „fortificaţii sumare” 
pe direcţiile cele mai probabile de invazie, în special în gurile defileurilor. 
Faza a doua ar fi consumat lupte, cu durata între Z+12-16 zile, pe poziţiile 
2-3. Faza a treia marca rezistenţa îndelungată a acoperirii, cu durată 
nedeterminată, cu angajarea grosului forţelor.  

Concluziile generale detaşau importanţa crescută a Frontului de Vest, 
faţă de celelalte fronturi, iar pregătirile de război ale inamicilor de la vest 
impuneau măsuri de luat. Aceste “fronturi” reprezentau, în limbaj modern, 
zone (teatre) de operaţii orientate, fiecare, să interzică cele trei direcţii 
strategice unde exista un pericol potenţial din estul, vestul şi sudul României 
Mari.  

Din acest punct de vedere, situaţia României nu era singulară. Numai 
că alte state, aflate într-o situaţie similară în perioade conjuncturale, au 
depăşit-o prin diverse metode, inclusiv printr-o “împăcare” cu unul dintre 
adversari. România, însă, s-a aflat sub presiunea acestei realităţi întreaga 
perioadă interbelică, iar stat major-iştii au creat ipoteze speciale pentru a găsi 
rezolvarea problemei strategice de apărare a pământului românesc. Esenţa 
acesteia trebuia să rezolve situaţia în care un atac împotriva României se 
putea produce pe o direcţie, pe două sau pe trei fronturi, simultan sau 
succesiv, în condiţii şi modalităţi cunoscute sau imprevizibile. 
 Într-un sfârşit de săptămână, aflându-mă la Cabana militară 
„Vulturul” de la Stâna de Vale mi-am amintit de preocupările de fortificare a 
graniţelor şi aceea din inimile luptătorilor din perioada interbelică - între care 
se înscrie, la loc de cinste, şi opera durată pentru recuperarea celor care 
vegheau la fruntariile ţării - şi de însemnările făcute de ofiţerii desemnaţi a 
efectua o recunoaştere strategică. Iată cum a fost consemnată, în 
documentele timpului, recunoaşterea condusă de maiorul Dinulescu, şeful de 
stat major al Diviziei 1 Vânători Munte, pe un traseu de 140 Km lungime, 
desfăşurată între 7-12 martie 1935, de către o echipă formată din Mr. Cârlan, 
şeful biroului operaţii, cpt. Ioan Nicolau, 2 subofiţeri şi 8 soldaţi. Echipajul - 
dotat cu schiuri, echipat adecvat şi cu hrană rece pe 7 zile, în total 36 Kg., 
purtat în raniţă de fiecare participant - a activat între 7-13 ore şi a parcurs 
distanţe între 14-42 km/zi, a cantonat în stânele de oi existente circa 3 ore, a 
adunat lemne pentru foc iar pentru odihnă şi-a amenajat paturi pe cetină. Cea 
mai grea etapă s-a parcurs în ziua a treia (17 km), între Prislop, Cârligaţi, 
Tomasca, pe un viscol violent ce a împiedicat orientarea, la o temperatură de 
minus 30ºC, temperatură la care nici busola „Bezard” nu a mai funcţionat. 
„Toţi coechipierii au avut senzaţii curioase. Apăreau şi dispăreau din faţa 
lor: păduri, stânci, ce a dus la influenţarea moralului. Zăpada viscolită 
împiedica respiraţia şi pătrundea până la piele. La Cârligaţi s-a luminat 
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pentru un moment, ne-am orientat. Coborârea de la Cârligaţi, la Poiana 
Arsă, s-a făcut pe un vifor aşa de năprasnic, încât lacrimile îngheţau în 
orbite şi toate încercările de apărare în faţa acestei calamităţi erau 
zadarnice. La controlul de la Piatra Arsă s-a constatat că 5 dintre noi aveau 
obrazul şi nasul degerat. Distanţa de 8 km s-a parcurs în patru ore şi 
jumătate”134. Cu toate greutăţile întâmpinate, concluziile au fost clar 
formulate: acţiunile de luptă puteau fi purtate în masivul munţilor 
numai de trupe special antrenate şi corespunzător dotate. 
 Am avut curiozitatea să răsfoiesc Cartea de onoare a Cabanei 
„Vulturul” şi să constat că, de fapt, adevărul istoric cu privire la existenţa 
acesteia nu este cunoscut. Impresiile fiind astfel uşor denaturate, mulţumirile 
adresându-se admirativ personalului care a deservit cabana, în diferite etape. 
Subscriem acelor impresii, noi înşine fiind răsfăţaţi cu o politeţe specifică 
oamenilor locului şi cu meniuri peste ceea ce se servea în alte localuri. 
Pentru aceste ingrediente, desigur că gazdele au meritat aprecierile 
exprimate, în unanimitate şi binemeritat, de către toţi cei care au poposit la 
cabană. Pentru clarificarea paginii de început a acestui imobil, care a 
aparţinut ofiţerilor din Garnizoana Oradea, am făcut cuvenitele precizări: 

Pe 28 octombrie 1919, comandantul Divizia 17 Infanterie, după ce a luat 
iniţiativa creării Cercului Militar Oradea, înainta ministrului de război 
generalul Răşcanu, memoriul cu nr. 2124, prin care solicita sprijinirea, 
pentru început, a acestuia cu suma de 60.000 lei135, fond necesar pentru 
organizarea, dotarea cu mobilier adecvat pentru acţiunile culturale şi 
distractive care urmau a se desfăşura. Pe acest raport, şeful contabilităţii 
armatei, informa pe ministru despre existenţa unui „fond disponibil în buget 
de 290.000 lei şi fiindcă trebuie cercuri ofiţereşti în toate garnizoanele din 
teritoriile româneşti”136 propunea acordarea sumei de 40.000 lei. Pe raport, 
ministrul Răşcanu a pus următoarea rezoluţie: „Nu avem fonduri prea mari 
pentru toate garnizoanele (…), pentru Oradea aprob 20.000 lei, ceea ce 
înseamnă, la faţa locului, astăzi cel puţin 50.000 coroane. În acelaşi timp am 
mai dat 5.000 lei pentru popotă, care trebuie instalată la acest cerc”137. 

                                                 
134 Ibidem, dos. 451, f. 8 
135 Idem, fond 2280, dos. 1631, f. 54. Cercul Militar Oradea s-a înfiinţat la 11 octombrie 
1919, din nevoia de contracarare a propagandei antiromâneşti desfăşurată într-o garnizoană 
cu 70% minoritari. Adunarea generală a ofiţerilor a ales comitetul de conducere şi ca 
Preşedinte de onoare pe Răşcanu (ministrul de război), ca preşedinte activ pe generalul de 
infanterie Constantinescu, vicepreşedinţi colonelul de artilerie George Bacaloglu (fondatorul 
revistei Cele trei Crişuri) şi maiorul de artilerie Boerescu, iar membrii au fost desemnaţi 
maiorul de cavalerie Greceanu, şi căpitanul de infanterie Luca. Comisari ai Cercului au fost 
aleşi sublocotenenţii Leon Gheorghiu şi Eliad, iar casier sublocotenent Ioan Schiller. 
136 Ibidem 
137 Ibidem, verso p. 
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Suma pusă la dispoziţie din creditul de război a fost confirmată de şeful 
serviciului contabil, prin adresa nr. 27252 din 11 noiembrie 1919138. 

Chestiunea înfiinţării Cercurilor militare în noile garnizoane, şi 
activarea lor, a preocupat conducerea Ministerului de Război, care, pe 16 
februarie 1920, emitea Ordinul Circular nr. 42032, prin care impunea 
obligativitatea ofiţerilor de a plăti cercurilor militare anumite cotizaţii, 
pentru ca, prin ajutorul lor, să se poată preîntâmpina cheltuielile impuse de 
buna şi imediată lor punere în stare de funcţionare139. Reţinerile urmau a 
începe, în mod obligatoriu, din februarie 1920 şi se calculau la solda 
prevăzută de Instrucţiunile ministeriale nr. 22184/1919, iar după trecerea pe 
picior de pace, la solda brută bugetară.  

Anual, veniturile din cotizaţiile ofiţerilor au sporit şi prin lărgirea 
categoriilor membrilor cotizanţi, prin transformarea Cercului Militar Oradea 
în Cercul Militar-Civil Oradea140 şi cooptarea de membri din rândul 
societăţii civile. Ultimii trei ani de activitate generalul Constantin Eliade şi ia 
desfăşurat la comanda Diviziei 17 Infanterie, începând cu data de 1 aprilie 
1931. Caracterizarea acestuia definea profilul ofițerilor care făcuseră 
războiul de întregire. „În rezumat colonelul Eliade Constantin este unul 
dintre cei mai distinşi ofiţeri de stat major atât din punct de vedere al 
cunoştinţelor sale intelectuale cât şi pentru calităţile sale de caracter foarte 
solide”, găsim însemnate notele din caracterizarea sa și recomandarea de 
avansare ca general făcută de comandantul Corpului 6 Armată. Comandantul 
Diviziei 2 Vânători, impresionat de personalitatea puternică a ofiţerului, cu 
admiraţie consemnează: „În definitiv colonelul Eliade Constantin face parte 
din categoria ofiţerilor noştri de elită, încât are dreptul să aspire la treapta 
cea mai înaltă a ierarhiei noastre militare. Pentru merituoasele sale servicii 
şi pentru capacitatea sa la comandă îl propun şi anul acesta la înaintare la 
excepţional la gradul de general de brigadă, precum şi la comanda 
definitivă de brigadă”141. La numirea în această funcţie generalul 
Dumitrescu scria: „A fost înaintat la comanda de divizie pe care nu mă 
îndoiesc că o va comanda foarte bine, având pregătire solidă şi frumoase 
calităţi pentru aceasta”. 

La 1 aprilie 1934, capitalul Cercului a sporit la 377.147 lei. Adunarea 
generală a ofiţerilor garnizoanei Oradea a Cercului Militar Civil a hotărât, pe 
22 aprilie 1935, „construirea căminului ofiţerilor garnizoanei Oradea, la 
Stâna de Vale, cu mijloacele ofiţerilor”142(subl. ns. - C.M.). Sumele 
                                                 
138 Ibidem, p. 55 
139 Ibidem, p. 72 
140 Idem, fond 1989, dos. f. n./1940, f. 2-9 
141 Idem, fond Memorii Bătrâni, dos. nr. 1, f. 57-68 
142 Idem, fond 1989 dos. 1/1935, f. 11; 112. Apud Cornelia Ghinea, Ionel Burlacu, 
Generalul C. Eliade comandant al D. 17 I. Oradea, în Pietre de hotar, nr. 5, p. 99-104 
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provenite din cotizaţiile şi donaţiile ofiţerilor şi membrilor aleşi au fost 
investite, în conformitate cu hotărârile luate de Adunarea generală a 
Cercului, potrivit cărora s-a trecut la începerea construirii căminului 
ofiţerilor la Stâna de Vale, începând din 1935. Menţionăm faptul că, în timp 
ce frontiera de vest a României se fortifica - prin centura de fier a liniei 
„Carol”, dublată de fortificarea spirituală realizată de biserică, şcoală şi 
instituţii culturale, ofiţerii au găsit resursele morale pentru a dura o cabană 
pentru ei şi familiile lor, într-un loc cu cetini de brazi, cu aer ozonat, la o 
altitudine de 1103 m, loc în care liniştea era tulburată doar de trilul păsărilor 
şi de susurul izvoarelor minunate. 

Pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârii 
Adunării Generale a 
Ofiţerilor, comandantul 
Diviziei 17 Infanterie a 
desemnat un comitet, 
format din colonelul 
Alexandru Marinescu, din 
Regimentul 34 Artilerie, lt. 
col. Herman Lang, din R. 
86 I., lt. col. Constantin 
Luca, din R. 85 I., cpt. 
Vasile Cehan, din R. 88 I., 
mr. Leon Vasilescu, ofiţer 
gestionar. Atribuţiile 
stabilite pentru comitetul 
însărcinat se refereau la 
semnarea contractului cu 
Episcopia Unită, de 
închiriere a spaţiului, 
„redactarea statutului 
căminului; supravegherea 
lucrărilor de construire; 
strângerea materialelor; 
construirea căminului; 
cumpărarea şi recepţia 
materialelor; strângerea şi gestionarea fondurilor; supravegherea şi 
hrănirea detaşamentului de lucru”143(subl. ns. - C.M.). 

                                                                                                                             
 
143 Ibidem 

 

 
A.M.R., fond 1989, dos. 1/1935, f. 11 
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Memoriul nr. 1, din 12 aprilie 1937, întocmit de maiorul intendant Leon 
Vasilescu, în urma verificării Cercului şi al Căminului ofiţerilor Stâna de 
Vale, evidenţiază un total încasat de 1.178 102 lei, la care se mai adăuga 
reportul anului precedent de 101.853 lei. Din acest total 1.254.986 lei 
reprezentau cheltuielile. Rezulta un sold de 25.019 lei144. În acel Memoriu, 
veniturile nete din chiria camerelor de la Căminul Stâna de Vale erau de 
5108 lei, în timp ce încasările din cotizaţii şi donaţii de la ofiţeri şi diverse 
instituţii pentru construirea Căminului Stâna de Vale reprezentau 
886.579 lei145. 

Cabana militară de la Stâna de Vale şi-a continuat activitatea până 
la cedările teritoriale în urma 
Dictatului de la Viena, după cum 
aflăm, de pildă, dintr-o înştiinţare, 
pentru sezonul 1938-1939. Deoarece 
realizarea era de dată recentă şi nu 
erau cunoscute condiţiile în care 
ofiţerii puteau să petreacă, în 
condiţii financiare avantajoase, un 
sejur „în pitoreasca staţiune 
climaterică Stâna de Vale, judeţul 
Bihor, la altitudine de 1102 m, într-
o regiune de brad, tot timpul 
ozonată şi ferită de curenţi” 
preşedintele Cercului Militar 
Oradea, colonel Rodovan şi 
administratorul Căminului, căpitan 
Vasile Cehan au trimis o înştiinţare 
către toate unităţile de pe raza 
Corpului 6 Armată. Din aceasta 
aflăm detalii despre cum a fost 
amenajat şi dotat acel frumos Cămin 
al ofiţerilor din Oradea (foto 
alăturat), de la Stâna de Vale  „o construcţie modernă, are 28 camere 
mobilate, a câte 2-3 persoane, balcoane însorite, apă în fiecare cameră, băi, 
etc. şi poate adăposti 60-80 persoane. În plus are mansarde, pentru 30-40 
turişti. Scopul acestui cămin este pentru înlesnirea pentru ofiţerii de pe 
întreaga rază a C. VI. A. şi familiile lor ca şi cu mijloace reduse, să poată 
profita de binefacerile naturii în munţi, pentru refacerea sănătăţii. Aici, la 
Cămin, se obţine: odihnă şi recreaţie completă, reconfortarea celor debili, 

                                                 
144 Ibidem, dos. f.n./1935, f. 104  
145 Ibidem 

Vedere generală a Cabanei din 1938 

 
A.M.R., fond 1989, dos. f. n./1940, p. 422 

 
Vedere parţială a Cabanei -2007 
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tratarea cu efect a bolii lui Bassedoff, de care suferă în general femeile, 
precum şi practicarea sporturilor în munţi, atât vara, cât şi iarna. Dreptul de a 
ocupa camere în Cămin – conform statutelor – îl au numai ofiţerii de pe raza 
C. VI. A. cu familiile lor; prioritatea avându-o cei din Garnizoana Oradea, 
care l-au construit”146.  
 Totodată se făceau precizări cu privire la costurile de cazare şi hrană, 
pentru perioadele de sezon şi extrasezon, şi modalităţile de rezervare a 
locurilor, prioritate având ofiţerii din garnizoana Oradea. Când numărul 
vizitatorilor în cămin depăşea 20 de persoane funcţiona şi popota, iar în caz 
contrar vizitatorii puteau lua masa la Hotelul Staţiunii, contra unui cost, al 
mesei de om, pe zi, cuprins între 110-130 lei, preţ în care intra micul dejun, 
masa de prânz şi cea de seară. Staţiunea avea tot timpul: medic, poştă, 
telefon, telegraf, ziare, reviste, bibliotecă şi radio, iar în sezon şi orchestră 
militară pentru dans.  
 La Cabana ofiţerilor de la Stâna de Vale se putea ajunge cu trenul 
C.F.R. pe linia principală Cluj-Oradea, cu debarcarea în Halta Stâna de Vale, 
4 km. de la Bratca, spre Cluj, sau a 3-a staţie de la Ciucea spre Oradea. Din 
Halta Stâna de Vale transportul se asigura cu ”autobusul pe şine (linie 
îngustă) 4 km. urcând în munţi până în staţiune”147. Legătura era asigurată la 
toate trenurile „care opresc în staţia Stâna de Vale şi mai sigur la acela de 
dimineaţă”148. Pentru amatorii de excursii şi drumeţii organizatorii 
recomandau trasee din staţiune spre Izvorul Someşului, Padiş, Vârful Poenii, 
Vlădeasa, Izvorul Drăganului, Moara Dracului, Aria Vulturului, Izvorul 
Minunilor, Beiuş. 
 Şi între 1940-1944, teritoriul în care această cabană era amplasată nu 
intrase sub jurisdicţia Dictatului de la Viena149. La revenirea în garnizoana 
Oradea, noul comitet de conducere al Cercului Militar, ales de Adunarea 
generală din 18 octombrie 1946, a fost prezidat de comandantul 
Regimentului 10 Grăniceri, în incinta cazărmii căruia funcţiona, temporar, 
această instituţie, iar custode al cabanei era plt. maj. Mariaş Vasile. Pe 12 
noiembrie 1946, în faţa comandantului Cercului de Recrutare Teritorial 
Bihor, custodele cabanei, trecut în rândul cadrelor disponibile ale armatei, 
conform Decretului Lege nr. 433/1946, se angaja „de bună voie să rămână 
custodele căminului, în care a fost şi până în prezent, fără nici o pretenţie 
materială din partea garnizoanei. Totodată, înţeleg să păstrez averea care 

                                                 
146 Ibidem, dos. f. n./1940, p. 422 
147 Ibidem 
148 Ibidem 
149 Pentru detalii vezi Constantin Moşincat, Augustin Ţărău, Evacuarea judeţelor din Nord-
Vestului Transilvaniei (1940) şi consecinţele acesteia asupra judeţului Bihor, Editura Tipo 
MC, Oradea 2005 
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îmi este dată în primire în aceleaşi condiţiuni în care am păstrat-o şi până în 
prezent. Acest angajament mi-l iau până la data de 30 Mai 1947”150. 

 Ca un arc peste timp, pe 23 mai 1971, un alt fost ministru de război, 
având numele asemănător celui care aprobase un prim fond de finanţare a 
construcţiei cabanei, generalul Constantin Vasiliu Răşcanu151, după un sejur 
la Cabana „Vulturul” de la Stâna de Vale, consemna următoarele: „Plăcerea 
ce am simţit-o este mărită de sentimentul meu de admiraţie faţă de 

                                                 
150 A.M.R., fond 1989, dos. 118, p. 26 
151 General Constantin Vasiliu Rășcanu, a urmat Școala Militară de Infanterie și Cavalerie 
din București avansat sublocotenent (1 iulie 1908) și apoi ca locotenent la 3 septembrie 
1912. A urmat cursurile Școlii Superioare de Război, (1922), înaintat locotenent-colonel (31 
martie 1924) și colonel (15 aprilie 1933). A fost general de brigadă (25 octombrie 1939) și 
numit comandant al Brigăzii 45 Infanterie. Al doilea război îl situează în funcțiile de 
director al Departamentului Infanterie (1941-1942), comandant al Brigăzii 1 Mixte Munte 
(1942), comandant al Diviziei 1 Mixtă Munte (1942-1943). În perioada 1943-1944 trecut în 
rezervă, după ce a criticat politica militară a mareșalului Ion Antonescu. A participat la 
câteva întruniri cu civili și militari apropiați Casei Regale, care plănuiau răsturnarea 
regimului antonescian, ieșirea României din războiul antisovietic și întoarcerea armelor . A 
fost decorat la 22 noiembrie 1944 cu Ordinul Militar „Mihai Viteazul” cu spade, clasa III-a: 
„Pentru modul cum s'a distins în acțiunile grele, dar încununate de succes din zilele de 24-
31 August 1944, întreprinse în regiunea Ploiești, pentru eliberarea teritoriului. Continuu în 
teren, în mijlocul trupelor îmbărbătându-le a dovedit pe lângă capacitate, un curaj personal 
și o fermitate de caracter demn de toată lauda” Decretul regal nr. 2.254 din 22 noiembrie 
1944. A fost numit la 7 martie 1945 în funcția de ministru de război în primul guvern 
condus de dr. Petru Groza, deținând această funcție până la 29 noiembrie 1946. Noul 
ministru de război a semnat la 28 mai 1945 ordinul nr. 49151 prin care se ordona tuturor 
comandanților militari să participe la identificarea militarilor care au comis crime de război 
și să îi pună la dispoziția Tribunalului Poporului. În toamna anului 1945 a fost unul din cei 
15 militari care au cerut să fie primiți în rândurile Partidului Comunist Român, cererea lor 
de adeziune fiind acceptată de către Biroul Politic al Comitetului Central al PCR. În acel 
context, Emil Bodnăraș considera că ministrul de război Constantin Vasiliu-Rășcanu era 
„foarte atașat de noi” și cu „multă considerație și respect față de partid”. A contribuit la 
fraudarea alegerilor din noiembrie 1946, avertizând ofițeri din colegiul Dolj, unde el însuși a 
candidat, că „dacă unitățile lor nu vor vota în unanimitate lista BPD-ului, vor fi desființate, 
iar ei – împrăștiați în toată țara”, a pus la dispoziția ocupanților sovietici arhiva Cabinetului 
Militar al mareșalului Antonescu, deși înțelegerile cu aceștia nu prevedeau acest lucru. 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_Militar%C4%83_de_Infanterie_%C8%99i_Cavalerie
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https://ro.wikipedia.org/wiki/General_de_brigad%C4%83
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Regal%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
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demnii urmaşi ai noştri, care au înţeles nu numai să ne imiteze dar să 
mărească şi să perfecţioneze ceea ce am făcut noi aceştia care am trecut 
pe aceste locuri înaintea lor. Ca veteran, fost ministru şi vechi vânător 
de munte, admir lăcaşul de aici care întrece cu mult ceea ce am avut noi 
cu patru decenii în urmă. S-a pornit pe un drum bun, doresc tot mai 
sus, tot mai multe realizări cu care să se mândrească patria noastră 
România Socialistă”.  
 În acest context, pentru o exactă informare a celor interesaţi, şi în 
completarea informaţiilor lapidare consemnate în Cartea de Onoare a 
Cabanei, reproducem, în probaţiune, câteva documente inedite din istoricul 
acesteia. 

 
Oradea (azi str. Independenței, și Republicii) în perioada interbelică 
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FORTIFICARE ÎN VESTUL ROMÂNIE 
 
„Aici a pătimit pentru credința lui și pentru neamul românesc, Horea. Și era Horea 
tânăr…dârz… și mândru. Nici o cruce de biserică, nici un steag n-a răsărit în fața mea 
atât de sfânt ca vorba „și mândru”, așa cum a rostit-o țăranul cu bici în temnița lui 
Horea de al Alba Iulia. Această scriptură rămasă din Ardealul de ieri, sufletul meu o 
trimite de azi: tânăr, dârz și mândru” 

Ionel Teodoreanu, Însemnări din Ardeal, în Familia nr. 1/1941, p. 15 
 

Realitatea din noile teritorii unite ale regatului României Mari, în 
special în ceea ce priveşte Transilvania, era cel puţin întârziată, dacă nu chiar 
în dezechilibru, pentru biserica ortodoxă română, comparativ cu celelalte 
culte, al căror statut a rămas neschimbat. Acest fapt se datora măsurilor luate 
de imperiile habsburgic şi austro-ungar, de trecere forţată la catolicizare, 
calvinizare şi luteranism. Românii din aceste părţi de margine s-au salvat, 
cât s-a putut, sub steagul bisericii greco-catolice, deoarece vechile rânduieli 
ortodoxe nu erau recunoscute şi/sau nu erau încurajate de autorităţile 
stăpânitoare. Liantul acţiunilor comune l-a reprezentat armata. 

La investirea tânărului episcop Andrei Magieru, fost arhiereu vicar la 
Episcopia Oradiei, pe 21 decembrie 1935 Regele Carol al II-lea îşi exprima 
încrederea că la hotarele ţării va fi păstor vrednic şi că va izbuti prin deviza 
crede şi vei birui. Apoi l-a îndemnat, ca păzitor al ţinutului de la Ţebea, să 
întărească biserica prin forţa ei. La înmânarea cârjei episcopale, pe 2 iunie 
1936, când au fost numiţi episcopii Nicolae Colan al Clujului şi Nicolae 
Popovici al Oradiei, regele îi trimitea în eparhii cu misiunea de „întărire 
sufletească a poporului românesc, şi prin aceasta întărire a sufletului, să 
consolidaţi puterea de credinţă şi să sporiţi calităţile naturale ale neamului”, 
căci biserica trebuia să fie un organism viu a cărui forţă trebuia să se 
manifeste prin strălucirea sufletească a credincioşilor. Referindu-se la 
importanţa eparhiilor de la graniţa de vest, regele considera că Episcopia 
Clujului, Vadului şi Feleacului a devenit un „adevărat simbol al stăpânirii 
noastre în Ardeal. Ea a înflorit cu stăpânirea domnilor români şi a dispărut 
sub stăpânire străină, proces care ne arată cât de importantă este. Iată de 
ce Prea Sfinţia Ta, primind astăzi acest toiag păstoresc, ai datoria de a face 
să înflorească şi să se întărească, întărind astfel şi România. Întărirea 
sufletească a poporului, printr-o constantă şi neîncetată educare, iată 
chezăşia de progres, iată ţinta care toţi care ne iubim neamul trebuie să o 
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avem întotdeauna înaintea ochilor”152. Timpurile cereau un avânt pentru o 
credinţă mare, pentru a întări siguranţa naţională prin deviza „prin noi 
înşine”.  

O misiune aparte revenea Episcopului Armatei Partenie Ciopron, cel 
care era conducătorul sufletesc al oştirii, acela care, în timpul războiului, pe 
front, a învăţat bucuria şi suferinţa soldatului. La investirea sa, regele 
preciza: „Nu eşti episcop ca ceilalţi, nu eşti Episcop cu eparhie, ci unul în a 
cărui grijă ţara a pus întărirea sufletească a acelora care cu piepturile lor 
sunt chemaţi să apere hotarele ţării”153. Faţă de această misiune, tânărul 
episcop al armatei se angaja să slujească precum o făcuse pe front, unde a 
alungat cu arma pe duşman. De aici înainte, cu arma „cuvântului evangheliei 
– secondat de preoţii militari – voi predica ostaşilor români, de la un capăt 
la altul al ţării: credinţa în Dumnezeu, credinţă şi supunere Regelui, iubirea 
de patrie, disciplină necondiţionată”154. Încrederea şi marea responsabilitate 
care revenea episcopilor din eparhiile de la marginea ţării, precum aceea de 
fortificare morală a poporului, era dificilă datorită lipsurilor materiale de tot 
felul. Dintre toate, lipsa bisericilor era cel mai adesea resimţită. Din păcate, 
situaţia financiară a bugetului statului din acea perioadă nu permitea alocarea 
fondurilor pentru noi zidiri. 

Tenacitatea şi simpatia de care se bucurau, în rândul poporului, 
episcopii de Caransebeş, Arad, Oradea, Maramureş şi Cluj, pentru a ne referi 
numai la Eparhiile de pe frontiera de Vest a României, au creat o stare 
complementară, la brâul de piatră şi fier, - după cum numise primul 
ministru Gheorghe Tătărescu, cazematele liniei fortificate Carol II.  

În eparhia Oradiei, între alte localităţi, aşezate de-a lungul frontierei 
dinspre Ungaria, era şi colonia Ghiorac-Boiu, situată pe vechea moşie a lui 
Coloman Tisza. Pe credincioşii acelei colonii, rostuiţi cu scopul de a fi 
străjeri la hotare, îi preocupa ideea ridicării unei biserici. Deoarece nu puteau 
aduna fondul necesar pentru edificarea bisericii au recurs la contribuţia 
publică, până la concurenţa sumei de un milion de lei155. În aceeaşi idee şi 
protopopul de Oradea solicita aprobarea înfiinţării unei parohii ortodoxe în 
Borş, pe seama celor 215 bărbaţi majori şi a funcţionarilor din vamă, a 
ofiţerilor şi soldaţilor de la frontiera ţării156. 

                                                 
152 Carol al II-lea, Cuvântare la investirea noilor episcopi, Bucureşti, 2 iunie 1936, în 
Cuvântările regelui …, p. 229 
153 Carol al II-lea, Cuvântare la investirea Prea Sfinţitului Dr. Partenie Ciopron, Episcop al 
armatei, Sinaia 8 octombrie 1937, în Cuvântările regelui …, p. 274 
154 Constantin Moşincat, Puterea credinţei…, p. 132 
155 Ibidem, Act nr. 1993/15 iunie 1937 
156 Ibidem, Act nr. 1375/28 septembrie 1937. În rezoluţie Episcopul Nicolae, pe 2 octombrie 
1937, aproba cererea de înfiinţare şi de înaintare spre legalizare a cererii de conscriere a 
fondurilor şi de cuprindere în buget a acelei parohii. 
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După săvârşirea sfintei Liturghii, cărturarii Ardealului şi soborul de 
preoţi au participat la sfinţirea statuii generalului Traian Moşoiu, ridicată 
lângă catedrala greco-catolică „cu banul poporului sărac, dar recunoscător, 
din Bihor”157. Mântuitorul orădenilor, cum l-a numit vlădica Nicolae, era 
slăvit şi preţuit de cei care l-au cunoscut, de cei care atunci îl aşezau ca 
„străjer neadormit la hotarele ţării”158. 

Pentru unirea spirituală a catedralelor de pe frontiera de vest s-au 
zidit, parcă la întrecere, ;i noi biserici de piatră. Conform cu rezultatele 
cercetării noastre, numai în perioada 1930-1940, în Eparhia Oradea au fost 
sfinţite peste 70 de biserici noi şi renovate multe altele. De remarcat că 
armata dislocată pe această frontieră, concomitent cu zidirea fortificaţiilor, a 
contribuit cu bani, materiale şi muncă pentru ridicarea bisericilor din Aleşd, 
Salonta, Biharea, Săcuieni, Scărişoara Nouă, Livada, Ţeţchea, Corniţel, 
Marghita159. 

Exemplele şi argumentele prezentate întăresc ideea că între cele două 
instituţii – Armata şi Biserica – a existat o frumoasă și durabilă colaborare 
pentru a zidi siguranţă românilor în rotunjimea graniţelor desenate, cu vârful 
sabiei, de vitejii roşiori şi dorobanţi, de la Nistru până la Tisa.  

Generaţia episcopilor învierii neamului care se stingea, la mijlocul 
anilor ´30, a fost înlocuită de o nouă generaţie de episcopi, făptuitorii altei 
generaţii de sacrificiu. Tinerii noi episcopi erau chemaţi „a zidi temelia 
spirituală şi a proiecta peste orizontul mohorât lumini viitoare”160. Rosturile 
bisericilor zidite pe marginea hotarelor n-au tulburat niciodată pacea 
vecinilor, în schimb au avut scopuri înalte: de menţinere a credinţei, de 
ridicare a valorii virtuţilor creştine, a vigorii şi a unităţii neamului românesc. 
Acestea au fost vetrele de luminoasă cultură spirituală şi naţională, în care 
pastoraţia individuală a preoţilor şi propaganda statului s-au întâlnit spre 
rodnică şi folositoare conlucrare. Biserica a rămas, pentru timpurile care au 
urmat, cetatea în care s-au păstrat neatinse odoarele sufleteşti şi spirituale. 

                                                 
157 Ibidem, p. 211. La sfinţire au luat parte P.S. Andrei al Aradului, Nicolae al Clujului, 
Nicolae al Oradiei, membrii F.O.R., şi: Mihail Berceanu, ministru - subsecretar de stat, 
Mihai Vasiliu, senator, prof. Tiberiu Moşoiu, fratele generalului, Ion Lepedatu, directorul 
Băncii Naţionale, generalii: S. Banciu, I. Garoescu, şi Negrescu şi un imens public din toate 
straturile sociale şi tineretul străjeresc. 
158 Ibidem. La eveniment au luat cuvântul printre alţii şi Dr. Ioan P. Băncilă prefectul 
judeţului şi preşedintele comitetului de iniţiativă, care a ostenit pentru ridicarea statuii şi 
primarul Petre Fodor, care a luat în primire statuia în numele municipalităţii. În cadrul 
conferinţei ţinute la teatrul Regina Maria, profesorul universitar pr. dr. Ioan Lupaş a elogiat 
personalitatea mecenatului Emanuil Gojdu, încheiată cu propunerea de ridicare a unei statui, 
pentru care a donat suma de 10.000 lei. 
159 Vasile Sabău, Biserici construite de armata română în Bihor, în Cetatea Bihariei, 2004, 
nr. 1, p. 93-94 
160 Legea românească, 1936, nr. 1, p. 2 
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Scrisoarea unui preot tânăr către preotul bătrân, semnată Ion, 
îndemna la ridicarea prin biserică şi şcoală a gradului de cultură şi a 
mentalităţii poporului. Rosturile finale se vedeau atunci când se făcea proba 
bărbăţiei. „Oricât de multe şi trainice ar fi cunoştinţele tehnice, strategice 
ale unei armate, nu sunt de ajuns pentru câştigarea biruinţei. Sufletul 
ostaşului trebuie să fie bine pregătit, căci acela face pe eroul purtător de 
biruinţă”161. Câtă dreptate avea Ion, care deşi nu era strateg militar, 
înţelesese că numai moralul, voinţa de a lupta şi gradul de pregătire nu pot fi 
cunoscute de inamic. De aceea se pregătea cu sârguință. Pregătirea morală, 
religioasă şi pentru apărare se făcea zi de zi în şcoală şi biserică, dar în mod 
deosebit la sărbători. Serbarea celor 3072 de credincioşi ortodocşi din 
Sânicolaul Român şi-a găsit marea împlinire, pe 30 august 1936, atunci când 
s-a auzit din nou dangătul clopotului nou sfinţit. În timpul dominaţiei austro-
ungare, clopotul acestei parohii a fost rechiziţionat. Credincioşii au adunat 
un sfert de milion pentru a avea trei clopote mari, pe care le-au gătit cu flori 
de câmp şi au ţinut să le sfinţească episcopul Nicolae. Sărbătoarea satului a 
fost întregită de reprezentaţiile artistice ale premilitarilor din localitate, 
manifestare socotită de interes naţional. Sfaturile către premilitari veneau a 
susţine concepţia exprimată de regele Carol al II-lea potrivit căreia Ungaria 
trebuia să înţeleagă că revizuirea frontierelor avea să aibă consecinţe 
dezastruoase. Pentru acele vremuri grele şcolarii erau pregătiţi de biserică 
pentru a fi buni credincioşi, iar de armată ca vajnici apărători. Se crease 
astfel o stare de spirit încât printre săteni circula vorba că „pe unguri îi 
batem şi cu premilitarii”. 

Duminică, 6 iunie 1937, a fost o zi de frumoasă sărbătoare pentru 
suflarea românească din capitala Bihorului. Evenimentul a adunat şi a 
însufleţit o impresionantă mulţime de credincioşi din urbe şi din aşezările 
mărginaşe, dimpreună cu oficialităţile locale, la slujba sfinţirii primului 
lăcaş bisericesc ortodox, de după marea unire, din curtea Spitalului Central 
din Oradea162.  
                                                 
161 Idem, 1927, nr. 2-3, p. 23 
162 Ibidem. Întemeiată din iniţiativa venerabilului episcop Roman Ciorogariu şi a 
directorului Spitalului Central, dr. Romulus Costa, membru în Adunarea Eparhială a 
Episcopiei Oradiei, şi ridicată prin efortul credincioşilor, frumoasa biserică împlinea dorul 
românilor de a-şi deşerta creştineasca simţire. Sfinţirea locului şi punerea pietrei 
fundamentale s-au făcut la 27 mai 1934, în cadrul unei manifestări vibrante, la care au luat 
parte episcopul Roman Ciorogariu, acest adevărat Şaguna al Oradiei, arhiereul - vicar 
Andrei Magieru, cu un sobor de preoţi şi diaconi, Constantin Angelescu, ministrul 
instrucţiunii şi cultelor, Ioan Picu Băncilă, prefectul judeţului, Atanasiu Negulescu, primarul 
oraşului, toate notabilităţile de frunte, dr. Romulus Costa, directorul Spitalului şi un mare 
număr de credincioşi din Oradea şi din împrejurimi. Un astfel de eveniment era de multă 
vreme aşteptat. Românii ortodocşi din Oradea nu-şi mai sfinţiseră o biserică de mai bine de 
un secol, din 11 iunie 1832, de la târnosirea Bisericii cu Lună. Aşadar, noua biserică a 
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Însemnătatea ei întreită era dată de valoarea naţională a celei dintâi 
biserici ortodoxe construite în Oradea, sub stăpânirea românească, după cum 
biserica - cetate era veşnică şi amintea celor care au construit-o şi s-au 
închinat în ea de credința lor străbună. Marea însemnătate creştinească 
consta și în menirea ei de a alina dureri „a usca lacrimi şi a frânge pâinea 
mângâierii sufletelor încercate ce vor trece prin casa durerii care este 
spitalul”163.  

În cronica eparhiei de Oradea, sfinţirea bisericilor a reprezentat o mare 
sărbătoare şi o împlinire culturală şi spirituală. Se înregistra, cu bucurie, o 
reală concurenţă între sate pe chestiunea ridicării de biserici. Cu toate că la 
sate părea a fi numai mizerie şi suferinţă, iar ţăranul român înduioşa „cu 
figura lui suptă şi haina zdrenţuită”, totuşi în sufletele acestor oameni 
existau neobservate resurse şi îndemnuri care, în împrejurări grele, i-au 
solidarizat pentru durarea unor opere admirabile. Mai ales pentru biserică nu 
precupeţeau nici o jertfă, căci vedeau în ea simbolul mântuirii şi al veşniciei. 
Mai toate vizitele pastorale din Eparhie aveau ca finalitate sfinţirea unei noi 
biserici, spunea cu bucurie episcopul Nicolae.  

Cetăţile românismului din Bihor sporeau cu fiecare nouă zidire de 
biserică. Asemenea întruniri aveau menirea de a transmite mesajul oficial al 
administraţiei, al armatei şi al asociaţiilor culturale, faţă de ideile războinice 
pornite împrejurul hotarelor. La alţii băteau clopotele a jale şi durere, la noi 
vesteau bucuria noilor fortăreţe spirituale, zidite în biserici şi purtate în 
sufletele românilor. Pentru românii din Aleşd, ziua de 14 septembrie 1939 a 
fost una de înviorare sufletească, prin zidirea bisericii ortodoxe din piaţa 
centrală a oraşului, ridicată într-un ritm excepţional, cu sprijinul armatei, în 
numai două luni. Hrisovul depus la temelie conţinea datele referitoare la 
ierarhii bisericii şi la consiliului parohial sub care s-a realizat şi se încheia 
astfel: „Ziditu-sa această biserică cu truda enoriaşilor ortodocşi din parohia 
Aleşd şi împrejurimi şi cu prea preţiosul ajutor al ofiţerilor şi ostaşilor, pe 
locul unde în anul 1904 au murit moarte mucenească 30 (trei zeci) de 
români, spre a fi locaş de prea mărire a Lui Dumnezeu, de pomenire a 
Eroilor Neamului şi de mântuire a sufletelor tuturor celor ce, cu frica Lui 

                                                                                                                             
spitalului întruchipa nu numai simţămintele creştineşti ale obştii din această străveche vatră 
faţă de cei aflaţi în boli şi neputinţe, ci şi manifestarea spiritului şi demnităţii româneşti 
după un mileniu de stăpânire străină. Dacă toate celelalte confesiuni din Oradea aveau peste 
tot biserici impozante, situate în cele mai de cinste locuri, românii ortodocşi se rugau doar în 
două sfinte şi istorice lăcaşuri: biserica din Velenţa şi biserica cu Lună, ridicate în condiţii 
deosebit de grele. Pentru detalii vezi: Dorel Octavian Rusu, Biserica Izvorul Tămăduirii din 
Oradea, în O viaţă printre documente – Ioan Aurel Popovici. Omagiu la 70 de ani, ediţie 
prefaţată şi coordonată de: Constantin Moşincat, Bujor Dulgău, Augustin Ţărău, Editura 
Tipo MC, Oradea, 2006, p. 176-184. 
163 Legea românească, 1937, nr. 12-13, p. 122 
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Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, vor intra într-însa, Amin”164. 
Sprijinul substanţial dat de armată în ridicarea acestei biserici îl regăsim în 
corespondenţa parohiei şi consta în colecte ale Brigăzii 1 Mixte Munte, de 
87.121 lei, plus munca prestată. Pentru acea contribuţie, credincioşii 
ortodocşi din zona Aleşd, au păstrat ofiţerilor şi ostaşilor Brigăzii 1 Mixtă 
Munte – Sinaia, de sub comanda generalului Petre Bălănescu (preşedinte de 
onoare al Comitetului), şi şefului de stat major lt. col. Virgil Ignat 
(preşedintele Comitetului de Construcţie) „cea mai caldă dragoste şi 
neţărmurită recunoştinţa”165. Orice turn de biserică era semnul unei cetăţi de 
pază şi de întărire a sufletelor. Aici se clădeau, în paralel, două feluri de 
fortificaţii: cele de beton, şi cele duhovniceşti, care pregăteau suflete 
credincioase, hotărâte şi neşovăitoare, pentru apărarea hotarelor. Cine 
putea spune care dintre cele „două cetăţi este mai puternică şi mai necesară: 
betonul sau sufletul? –, se întreba episcopul Nicolae, şi tot el credea - că ele 
se întregesc şi una fără cealaltă sunt insuficiente, iar împreună sunt 
inexpugnabile”166, apreciere care exprima adevăratul crez al celor care 
militau pentru binele naţional. Acest ideal a fost cu toată convingerea 
cultivat şi argumentat cu faptele zilnice ale slujitorilor de altare şi ale 
credincioşilor.  

Ştiau opresorii că, dacă, îi iei omului credinţa poţi face cu el ce vrei. 
Dar nu ştiau că românii nu şi-au vândut nici limba şi nici conştiinţa. 
Localităţi ca: Săcuieni, Salonta, Aleşd, Ţeţchea, Corniţel, Marghita, Biharia, 
Scărişoara Nouă şi altele, nu aveau biserici ortodoxe româneşti, până la 
marea Unire. Nimeni nu ştie cine şi nici ideea cui a fost, dar armata a fost 
aceea care a început şi chiar a finalizat construcţia unor biserici. Un element 
de culoare şi cu mesaj către generaţiile viitoare, candelabrul de la biserica 
din Ţeţchea avea piese din ghiulele de tun şi, ca decoraţii, cartuşe de armă. 
Au rămas bisericile semn al credinţei şi al nădejdii în unitatea poporului 
român şi semn al dragostei de Dumnezeu şi de neam. N-a vorbit niciodată 
armata despre bisericile construite de ea. Vorbesc acestea prin ele însele. 
Vorbesc bătrânii care au trăit acele vremuri167.  

Când s-a pus prima cărămidă la temelia giganticului lanţ de 
fortificaţii, puţini îşi închipuiau că, în acele locuri, se vor ridica asemenea 
paveze naţionale, atât de repede şi de bine executate. Sub directa conducere 
a Marelui Stat Major a armatei s-au putut realiza acele puternice obstacole, 
în măsură să oprească orice act agresiv la graniţa de vest. Linia fortificată de 
Vest nu era o copie a sistemelor de fortificaţii din alte ţări, ci rezultanta unor 

                                                 
164 Ibidem, p. 266. Apud Constantin Moșincat, Al doilea brâu, Editura Treira, Oradea, 2018  
165 A.E.O.R.O.Bh.-Sj, fond Documente, Act nr. 93/1939  
166 Legea românească, 1939, nr. 18, p. 239-240 
167 Vasile Sabău,  op.cit., p. 93  
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nevoi şi concepţii autohtone. Această linie a fost lucrată după cerinţele şi 
proiectele Direcţiei Fortificaţiilor, condusă de colonelul inginer Dumitru 
Vasiliu, constituind un sistem original de apărare a integrităţii teritoriului, 
după trebuinţele militare şi finanţele la dispoziţie. Ea însuma un baraj de foc 
continuu, intens, adânc şi protejat de un baraj antitanc. De-a lungul ei, se 
înşirau cazematele, moderne replici ale lui „Nautillus”. Adevărate 
„submarine terestre, cazematele adăpostesc grupele de luptă, ce formează 
un mănunchi de specialişti din mai multe arme”168. Cazematele se legau 
între ele prin şanţuri, asigurându-şi astfel o circulaţie ferită între ele, precum 
şi o uşoară aprovizionare cu muniţii şi hrană. 

Stăvilarul Regelui Carol II era conceput să aducă mari servicii ţării, 
prin inegalabila sa putere de rezistenţă. Acea construcţie nu numai că putea 
să zădărnicească eventuale atacuri, ci împiedica până şi proiectarea unor 
asemenea ofensive. De altfel, planurile de operaţii ungare, concepute în acea 
perioadă, evitau un atac frontal, iar ofensiva asupra României era prevăzută 
numai prin manevra largă, pe la nordul şi sudul, acestei linii de fortificaţii. În 
opinia contemporanilor, fortificaţiile nu aveau numai meritul de a feri ţara de 
acţiuni vrăjmaşe, ci şi pe acela de a întări sentimentul de siguranţă şi de 
încredere al întregii naţiuni. Linia de cazemate de la graniţa de vest fortifica 
în cel mai înalt grad credinţa tuturor românilor în triumful dreptei lor cauze. 
Episcopul Nicolae, urmând glasul tradiţiei româneşti a luat iniţiativa – cu 
înalta aprobare a regelui – de a zidi o mănăstire pe locul de la Vadul 
Crişului. La scurtă vreme, după ocuparea scaunului vlădicesc de la Oradea, a 
început să fie preocupat de gândul de a ridica o mănăstire chiar pe locul unde 
a aterizat regele Carol al II-lea, cu gândul ca să servească drept loc de 
pelerinaj, locaş de neadormită 
închinare şi întărire creştinească şi 
românească pentru preoţii, 
intelectualii, credincioşii din Eparhia 
Orăzii şi pentru tineretul „organizat 
în Straja Ţării”169. Primii care au 
primit cu bucurie iniţiativa au fost 
proprietarul lanului de grâu în care a 
aterizat regele, fata Maria Mudura, 
care i-a oferit apă din urcior, şi 
locuitorii satului (foto anexa) 

Realitatea acelor timpuri şi dimensiunea încrederii populaţiei în 
armată şi în tăria fortificaţiilor rezultă din impresiile exprimate peste ani, de 

                                                 
168 Ibidem 
169 Constantin Moşincat, Consideraţii referitoare la fortificaţia militară a frontierei de vest a 
României (1930-1940) în Cetatea Bihariei, 2006, nr. 1, p. 83-92 
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cei care au trăit evenimentele pe frontiera de vest. Majoritatea soldaţilor şi 
ofiţerilor de rezervă mobilizaţi erau de prin partea locului, selecţionaţi 
anume pentru a-şi apăra glia. Încrederea în focul încrucişat al mitralierelor şi 
al tunurilor din cazemate era deplină. Starea de spirit ce se instalase în 
armată, în perioada execuţiei lucrărilor, a fost indusă populaţiei şi constant 
întreţinută prin presă şi propaganda oficială. În paralel cu zidirea 
fortificaţiilor militare, Biserica naţională ridica cel de-al doilea brâu al 
fortificaţiilor prin pregătirea spirituală şi morală a poporului. Noile eparhii, 
şi parohii, catedrale şi biserici, zidite în lungul frontierei de vest de la Sighet, 
Satu Mare, Oradea, Salonta, Arad, Timişoara, reprezentau tot atâtea fortăreţe 
spirituale. 

Prin adresa nr. 5457/3.10.1937, Direcţia Fortificaţiilor era anunţată 
despre vizita primului ministru, programată pentru 9 octombrie 1937, prilej 
pentru sfinţirea unei cazemate. La obiectivul nr. 22 bis ( Marghita) din 
Episcopia Bihor s-a oficiat solemnitatea „ punerii pietrei fundamentale la 
lucrările de apărare ce se fac la frontiera de vest”170 de către prim-ministrul 
Gheorghe Tătărescu. Comandantul Sectorului de lucru nr. 1, maiorul Ioan 
Bădiceanu, comunica unităţilor din subordine171 componenţii delegaţiei 
militare, formate din: general Dănilă Popp, general Ştefan Căţoiu, colonel 
Dumitru Vasiliu, colonel Gheorghe Zaharescu, maior Teodor Ionescu şi alţi 
30 de ofiţeri din cadrul Sectorului. 

Pentru inspectarea acestor lucrări a venit la Oradea, pe 9 octombrie 
1937, primul ministru Gheorghe Tătărescu, însoţit de generalul Constantin 
Ilasievici, (ministrul apărării naţionale) şi inginerul Radu Irimescu, 
(ministrul aviaţiei). După sosire, primul-ministru, împreună cu şefii 
autorităţilor bisericeşti, militare şi civile, (în frunte cu mitropolitul Nicolae al 
Ardealului şi episcopii Nicolae al Clujului şi Nicolae al Orăzii), au mers în 
comuna Episcopia Bihor, în hotarul căreia s-a făcut sfinţirea temeliilor unei 
cazemate şi s-a aşezat hrisovul de temelie. Slujba sfinţirii a îndeplinit-o 
mitropolitul Nicolae al Ardealului– venit anume în acest scop –, asistat de 
episcopii Nicolae al Orăzii şi Nicolae al Clujului, precum şi de un sobor de 
preoţi. Gheorghe Tătărescu a mulţumit celor prezenţi pentru sentimentele de 
credinţă ce s-au exprimat cu atâta căldură. Manifestarea era îndeosebi 
scumpă, fiindcă avea loc la marginea ţării, unde, simţul de răspundere 
trebuia să fie în permanenţă treaz şi patriotismul în permanenţă viu şi 
creator.  

                                                 
170 A.M.R., fond 5834, dos. 2/1937, f. 83-85 
171 Ibidem. Detaşament Pază, Detaşament Aeronautic, Batalioanelor 1, 5, 6 şi 7 Pionieri, 
oficiul Diriginte, Biroului 1, Serviciului Tehnic, Biroului Administrativ şi Serviciului 
Îmbrăcămintei şi Materiale.   
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Începerea acestei mari opere de fortificare, în concepţia primului 
ministru, avea scopul slujirii intereselor apărării ţării şi deopotrivă a păcii. 
Tari şi armaţi, „vom dezarma toate tentaţiile – slabi şi neapăraţi, vom 
încuraja toate apetiturile. Prin tăria noastră alungăm războiul – prin 
slăbiciunea noastră îl chemăm şi îl provocăm. În împrejurările de azi, tăria 
înseamnă pace şi slăbiciunea înseamnă război”172. Iată de ce cazematele din 
vestul ţării aveau menirea să asigure securitatea fruntariilor, fiind considerate 
totodată şi cazemate ale păcii. Cu prilejul acelei solemnităţi, care 
reprezentase şi un act de afirmare a puterii crescânde a statului, s-a 
proclamat dorinţa de a trăi în raporturi de prietenie cu aceia pe care 
vicisitudinile istoriei i-au aşezat, în trecut, pe drumul marilor neînţelegeri. 
Tătărescu îşi declarase disponibilitatea pentru colaborare cu vecinii, pentru 
considerarea şi apărarea păcii şi organizarea unei regiuni de convieţuire a 
Europei sprijinită pe respectarea dreptului şi pe armonizarea intereselor. 
Vorbind într-un oraş cu importantă populaţie minoritară, premierul, luând 
act de loialitatea exprimată de reprezentanţii acestora, îi asigura că, în 
interesul tuturor, se voiau uitate nedreptăţile ce ridicaseră în trecut zidul 
vrăjmăşiei istorice şi călăuziţi de suflul vremurilor noi să asigure 
minorităţilor condiţiile necesare liberei lor dezvoltări. Beneficiind de 
asemenea tratament, minorităţile erau datoare să-şi împlinească cu loialitate 
toate obligaţiile faţă de statul român. 

Întâlnirea fusese pusă sub deviza comandamentului permanent al 
păcii şi înţelegerii în afară şi înăuntrul vieţii statului român. Tătărescu şi-a 
încheiat declaraţia cu îndemnul ca fortificarea graniţelor ţării să fie opera 
colectivă a tuturor românilor. Opera aceasta trebuia să fie un simbol. Fiecare 
român era chemat să aşeze o piatră sau măcar o lopată de pământ pentru 
ridicarea brâului de apărare, pentru a chezăşui intangibilitatea teritoriului. 
Cine nu putea contribui cu braţele, trebuia să o facă cu averea -, fiecare după 
imboldul său, şi fiecare după putinţa sa. Astfel, socotea premierul, 
fortificarea frontierelor „va fi cel mai înălţător prilej pentru afirmarea 
solidarităţii naţionale. Îndrept acest apel către toate conştiinţele 
româneşti”173. Apelul, după cum exemplificăm în capitolul următor, a fost 
receptat şi urmat de români prin ampla participare la programul pentru 
înzestrarea armatei şi fortificaţii, la care au subscris şi minoritari din regat.  

Un alt eveniment important în viaţa oştirii din Bihor este legat de 
prezenţa pe aceste meleaguri a episcopului Armatei. La 7 mai 1938 a sosit la 
Oradea dr. Partenie Ciopron, însoţit de preoţii militari: Păcurariu, Inocenţiu 
Ştefănescu şi de diaconul Tatulea. La gară, înaltul prelat a fost întâmpinat de 
episcopul Nicolae, de generalul Hariton Dragomirescu, (comandantul 

                                                 
172 Ibidem, p. 178 
173 Ibidem 
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garnizoanei), colonelul Florescu, (prefectul judeţului), Constantinescu, 
(primarul oraşului), Teodor Neş, comandantul străjerilor bihoreni, ş.a. După 
obişnuitele prezentări, dr. Partenie Ciopron174 a fost condus la catedrala 
ortodoxă, unde, împreună cu un sobor de preoţi, a celebrat o scurtă 
doxologie. A doua zi, 8 mai 1938, s-a săvârşit, cu deosebită solemnitate, 
sfinţirea capelei militare din Cetate. Asistat de un sobor de 8 preoţi şi 
diaconi, Partenie Ciopron a slujit sfinţirea capelei, în prezenţa episcopului 
Nicolae, a generalului Dragomirescu şi a primarului Constantinescu, la 
sfârşitul căreia a rostit un însufleţit cuvânt, plin de învăţătură şi îndemn 
pentru ostaşi. Sfinţirea capelei ostăşeşti a fost pentru înaltul Ierarh un bun 
prilej pentru a sublinia rosturile bisericii. Episcopul îndemna ostaşii să 
frecventeze biserica, căci icoana, cântările, cuvintele şi gesturile preotului, 
întreaga atmosferă din lăcaşul sfânt, te îmbie să te rogi cu toată căldura 
inimii. Dintre multele învăţături ale bisericii ortodoxe, una se potriveşte „în 
chip deosebit pentru voi, ostaşii: ascultarea necondiţionată faţă de 
comandanţii voştri, bine ştiind că numai disciplina face faţă unei armate”175. 
În finalul cuvântului său, Partenie Ciopron a dat îndemnuri ostaşilor ca să 
nu-şi plece urechea la învăţăturile protivnice neamului şi credinţei noastre, ci 
să aibă veşnic înainte pilda înaintaşilor care s-au jertfit fără precupeţire, 
pentru a ne lăsa o Românie Mare şi liberă, pe care cu toţii erau datori să o 
apere.  

O experienţă, trăită cu maximă intensitate, i-a avut în prim plan pe 
ostaşii diviziei mureşene. De la 17 martie 1939, generalul Georgescu P. 
Ion176 se găsea cu Divizia 20 Infanterie (Târgu Mureş) în Poarta Someşului, 
la început cu misiunea de a acoperi frontiera de nord (Tisa) şi nord-vest a 
ţării (defileul Someşului), apoi aşezat cu faţa la vest, pentru a organiza 
apărarea din Poarta Someşului, sprijinit pe munţii Bâcului şi ai Gutinului177. 
Evenimentul se petrecea în zilele când Cehoslovacia fusese invadată de 
germani şi unguri. Acolo, pe zonă, lucrările de fortificaţie au fost ocupate de 
trupele mobilizate, care au continuat organizarea terenului. În 1939, 
împlinindu-se 50 de ani de la moartea lui Eminescu, generalul a hotărât, ca 
                                                 
174 Aurel Pentelescu, Ionuț Constantin Petcu, Episcopii armatei române. Biografii. 
Documente (1921-1948), Editura Militară, București, 2016, p. 81-97 
175 Legea românească, 1938, nr. 9-10, p. 94 
176A.M.R., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dos. 8736, f. 169-172. Scrisoarea 
înregistrată la Direcţia Secretariat a Ministerului Forţelor Armate sub numărul 101.165/20 
iunie 1955. Generalul Georgescu Pion s-a născut la 25 decembrie 1883 în comuna Zănoaga, 
judeţul Romanaţi. A parcurs treptele ierarhiei militare de la gradul de sublocotenent - 1906, 
la general de brigadă - 1935. Ca profesor şi comandant al Şcolii Militare de Ofiţeri de 
artilerie (1922-1928) a redactat ample cursuri, de artilerie şi armament, foarte apreciate. 
Despre subiect vezi: dr. Aurel Pentelescu, Constantin Moşincat, Pădurea Eminescu – centru 
de rezistenţă spirituală, în revista Unu,1993, nr. 51, Oradea. 
177 Ibidem, f. 170 
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în amintirea lui şi în faţa centrului de rezistenţă să ridice un monument viu, 
scriind literele numelui Eminescu cu 10.000 de brazi178. Concomitent cu 
execuţia lucrării se făceau şi pregătiri pentru momentul inaugural. Când 
pregătirile au fost terminate, scria generalul Georgescu P. Ion, a adunat 
oamenii companiei centrului de rezistenţă, pe care din aceea zi îi trecea de la 
facerea tranşeelor pentru apărare la aceea a unei tranşee mai puternice, care 
„este şi rămâne cea mai straşnică fortificaţie ce puteam ridica acolo, şi 
dincolo chiar de existenţa însăşi a neamului ameninţat atunci. Acolo, pe acel 
ieşind al culmii Gutinului, stând în repaus şi privind cu toţii Ţara lui Dragoş, 
îndreptaţi îndeosebi cu faţa spre Apus, am pus să se cânte pe versurile lui 
Eminescu şi să se spună poezii. Poeziile făceau să clocotească şi să răsune în 
noi mândria şi dragostea de Neam şi Ţară, ori să ne trezească sentimentele 
ţării din sufletele noastre”179. În esenţă, pe lângă mărturia de primă mână, 
despre acest monument viu închinat Luceafărului, generalul, în scrisoarea sa, 
cerea sprijin pentru a-şi revedea opera, căci o parte din averea sa morală a 
îngropat-o odată cu brazii în pădurea Eminescu180.  

Academicianul Gabriel Ţepelea mărturisea drama sa de plutonier TR 
din Regimentul 1 Fortificaţii, din momentul evacuării teritoriului cedat: 
“Eram, în acelaşi timp, trist şi revoltat. Trist, fiindcă la douăzeci şi patru de 
ani îmi dădeam perfect seama de consecinţe, de ruptura cu pământul natal, 
cu o perioadă din viaţa mea şi a ţării, revoltat că eu alături de alţii crezusem 
în zidul de beton al cazematelor, în ideea de luptă, de demnitate, că mă 
făcusem purtătorul unei asemenea idei călcate în picioare. Dintr-o dată, 
parcă, ierarhia militară s-a topit. Nu mai eram decât nişte români necăjiţi, 
străjuiţi de semne de întrebare în acel sat unguresc de la marginea Orăzii 
(Săldăbagiu – n.n. C.M.). O santinelă rămasă de pază în curte sau la un tren 
regimentar îndrepta noaptea arma spre cer, trăgând în ciudă spre 
orânduirea de sus, în cea de jos, în numele anilor de concentrare, de pustiire 
a ogrăzilor şi livezilor de acasă, soldate cu o capitulare atât de 
ruşinoasă”181.  

La câteva zile de la aflarea tristei veşti a cedării Ardealului, trupele 
române - respectând  hotărârile Consiliului de Coroană - părăseau Oradea, 
                                                 
178 Ibidem, f. 171 
179 Ibidem 
180 Ibidem, f. 172. În anul când generalul se interesa de centrul său de rezistenţă (1955), din 
el mai rămăsese câteva sute de brazi, o parte s-au uscat, nefiind în perioada horthystă 
îngrijiţi, peste ei au crescut mesteceni, care au păstrat conturul, de aproape desluşindu-se 
foarte clar, iar de la 10 km după cum raporta maiorul Uba Traian, (trimis la faţa locului 
pentru verificări, în 1955), se vedea înscrisul, numai când soarele lumina dealul. Din cuvânt 
lipseau literele “CU”. Întreaga istorisire a generalului în: Constantin Moşincat, Sfânta 
datorie…, p. 157-172 
181 Gabriel Ţepelea, Călătorii interioare, Editura Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 
1998, p. 26. Redăm semnătura sa de pe acel document. 
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retrăgându-se, cu regrete, lacrimi şi neputinţă, spre noua capitală a judeţului, 
Beiuş. Şi, totuşi, ostaşii au mai găsit puterea morală de a da “onorul la 
statuia Regelui Ferdinand Întregitorul”182. Paşii izbiţi de caldarâm erau mai 
aprigi ca la o victorie, transmiteau gliei mesajul hotărât „vom reveni, n-am 
fost înfrânţi […] coloanele se scurg, trec prin satele româneşti spre Ceica 
lăsând în urma lor, la porţi, ochi înlăcrimaţi spre cer şi întrebarea: pe noi 
cui ne lăsaţi?”183. Cui i-au lăsat, ştim din mărturiile intelectualilor şi 
funcţionarilor români îmbarcaţi şi expulzaţi de autorităţile ungare. Cum i-a 
tratat ocupantul horthyst, pe cei rămaşi, stau mărturie documentele, care 
relatează despre intrarea trupelor ungare în teritoriul cedat, mai cu seamă 
despre tragedia românilor din Ip, Trăznea, Huedin… 

Atunci când propaganda ungurească a cunoscut forme agresive şi era 
răspândită prin locuitorii minoritari în zona fortificaţiilor, echipe mixte, 
formate din oameni de cultură şi ofiţeri mobilizaţi, la chemarea colonelului 
Petre Prodan, colindau satele, pentru a le spune oamenilor „să nu se lase 
copleşiţi de zvonuri, că fortificaţiile noastre sunt de netrecut, că vom rezista 
în cazul unui atac inamic potrivit devizei Pe aici nu se trece!”184. Aceleaşi 
localităţi erau vizitate şi de reprezentanţii Rezidenţei regale de la Cluj, care 
sondau ideea schimbului de populaţii dintre România şi Ungaria. În cine era 
să se încreadă sătenii din Tărian, Mădăras? La aceste conferinţe 
contribuiseră şi memorabilele vizite canonice făcute în diferite garnizoane pe 
zonă şi sfinţirile de biserici militare. În Pastorala de Paşti, din aprilie 1940, 
adresată tuturor ostaşilor, din toate armele, episcopul dr. Partenie Ciopron 
scria: „De aproape un an de zile simţim şi noi românii urmările războiului 
între alte popoare şi de aici îngrijorarea ca nu cumva scânteia să ajungă şi 
la noi (..), Vremurile de astăzi sunt vremuri de încercare, iar pentru noi 
îndeosebi sunt vremuri de pregătire în vederea apărării naţionale. Sunt 
vremuri excepţionale şi avem datoria să facem dovada că suntem la 
înălţimea lor. Înaintaşii noştri ne-au lăsat o scumpă moştenire, România 
Mare. Câte jertfe n-a cerut România de azi? Strămoşii noştri au ridicat 
munţi de oase şi au făcut să curgă râuri de sânge pentru întregirea Patriei 

                                                 
182 Statuia ecvestră a regelui Ferdinand I s-a înălţat la Oradea, în Piaţa Unirii, în anul 1924. 
La ceremonialul de dezvelire au participat regina Maria, generalul Traian Moşoiu, cel care 
s-a ocupat de festivităţile militare. Un bust al regelui a mai fost înălţat pe soclul din curtea 
localului Şcolii de subofiţeri de infanterie. Aceste simboluri româneşti au fost dărâmate de 
autorităţile horthyste între 1940-1944, iar urma lor a dispărut definitiv. Peste ani, la 19 
august 1994, pe vechiul amplasament s-a ridicat statuia  ecvestră a voievodului Mihai 
Viteazul. 
183 Idem, Lupta refugiaţilor din Transilvania de nord împotriva Dictatului de la Viena, în 
Aletheia, 1937, nr .8, p. 41 
184Ibidem, p. 40 
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lor. Ei au semănat, iar noi suntem secerătorii […]”185. În zilele de 22-27 
iulie 1940, episcopul armatei, dr. Partenie Ciopron, se afla la unităţile 
militare dislocate la Pamota, Periam, Gearmata, Caransebeş, Bozovici etc., 
unde oficia slujbe de câte două ori pe zi. În opinia unui distins general, 
prezenţa Episcopului Armatei pe zonă echivala cu „o bibliotecă de sfaturi şi 
predici rostite de guri profane”186. Este lesne de înţeles spiritul în care a 
cuvântat episcopul Armatei, dr. Partenie Ciopron, în vizita canonică din 
partea vestică a ţării, la unităţile militare de pe cuprinsul Banatului şi 
Crişanei, în prejma marilor drame naţionale, de cedări teritoriale. 

Exemplificările noastre argumentează şi susţin adevărul existenţei 
unei colaborări între biserică, armată şi alte instituţii, cu scopul fortificării 
populaţiei româneşti de la frontiera de vest a ţării. Răspunsul românilor din 
zonă – că ei sunt, de fapt, aceia care stau de strajă la hotare - nu a fost 
ascultat de guvernanţi. Brâul de piatră şi fier, şi cel de al doilea brâu al 
bisericilor, însemna pentru ei siguranţa hotarelor. România interbelică avea 
de rezolvat la frontiera de apus două chestiuni de interes naţional: pregătirea 
pentru apărare a teritoriului şi ridicarea nivelului spiritual al românilor din 
această zonă. Pentru biserica ortodoxă construirea bisericilor de zid, în locul 
celor din lemn, şi-a găsit rezolvarea prin reazemul dat de credincioşi. Marea 
şi importanţa sarcină comună a celor două instituţii consta în zidirea şi 
cimentarea sufletelor, ca apărătoare a hotarelor.  
 
EVACUAREA 

 
Prin maşinaţiuni subversive, la 15 iulie 1940, ungurii răspândeau, 

prin radio şi oamenii lor plătiţi, fel de fel de ştiri mincinoase şi lăudăroase cu 
privire la Ardeal. În urma acestora s-au înregistrat şi câteva ciocniri la 
graniţă, respinse de grănicerii români. Întărim constatarea că acţiunile 
susţinute ale propagandei au avut un important rol în fortificarea morală a 
trupelor şi a populaţiei româneşti din zona Bihorului, după cum şi-au atins 
ţinta și în rândul etnicilor maghiari. Considerăm că informaţiile provenite 
din buletinele informative erau importante pentru cunoaşterea stării de spirit 
a populaţiei şi semnalau legăturile minoritarilor unguri şi a conducătorilor 
lor cu centrele de comandă din Ungaria, de unde se aduceau manifeste cu 
inscripţii ca: „Visza Erdélyi şi Le Romaniavol”187 (Ardealul înapoi şi jos cu 
România). 

                                                 
185 Ibidem 
186 Ibidem 
187 Constantin Moşincat, Sfânta datorie de ostaş, Editura GP, Oradea, 1999, p. 145. Idem, 
1940-strigătul de durere al românilor. Atrocitățile hortyste în Ardealul ocupat (1940-1944), 
Editura Tipo MC, Oradea, 2017 
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În 1940, teritoriul românesc a devenit subiect de partaj în tratativele 
secrete purtate de cei doi coloşi, Germania şi Uniunea Sovietică, state care 
paradoxal, în ciuda diferenţelor de sistem, aveau în comun aceeaşi politică 
expansionistă. Cu toate că la declanşarea celei de a doua conflagraţii 
mondiale România îşi declarase neutralitatea, deasupra aspiraţiilor naţionale, 
fireşti, ale populaţiei româneşti au tronat interesele imperialiste ale celor 
două state. Dacă Uniunea Sovietică a rezolvat tranşant „diferendul” de 
graniţă cu noi, prin intermediul ultimatumului de la 26 iunie 1940, 
Germania, interesată în special de potenţialul petrolifer al ţării noastre, a 
urmat calea satisfacerii pretenţiilor teritoriale emise de vecinii noştri, 
Ungaria şi Bulgaria, reuşind astfel, într-un mod indirect, să-şi subordoneze 
Bucureştiul sferei sale de putere188. 

Dictatul de la Viena, urmat de perioada ocupaţiei horthyste a 
Ardealului de Nord, sunt fără îndoială cele mai negre pagini ale istoriei 
noastre. Niciodată poporul nostru nu a fost mai urgisit ca în perioada 
respectivă. Presiunea politico-diplomatică, conjugată cu ameninţarea militară 
directă la toate graniţele ţării, au silit România să accepte grave cesiuni 
teritoriale. Dictatul de la Viena a fost precedat de tratativele româno-
maghiare impuse de Berlin, desfăşurate în perioada 16-24 august la Turnu 
Severin, ele fiind întrerupte însă din cauza poziţiilor ireconciliabile ale celor 
două părţi. Incontestabil, situaţia era atât de evidentă în favoarea părţii 
române, încât până şi Hitler, în discuţiile avute cu contele Ciano, se vedea 
nevoit să recunoască faptul că „soluţionarea problemei este deosebit de 
complicată, datorita faptului că unei revendicări teritoriale, care se bucură 
de extrem de multă popularitate în rândul naţiunii ungare, i se opune o 
revendicare etnografică (româneasca), cu siguranţă incontestabilă”189. 
 La capătul propagandei revizioniste, completată cu acţiuni 
iredentiste, ungurii solicitaseră tratative, desfăşurate şi eşuate la Turnu 
Severin, precum şi arbitrajul Germaniei şi Italiei. Arbitrajul liber a fost o 
metodă de dezbinare şi de supunere spre ascultare, a popoarelor mici din 
Europa centrală şi din Balcani, practicat de marile puteri în deceniul patru. 
Evacuarea în grabă şi fără luptă a părţii de nord-vest a Transilvaniei, impusă 
de cele 15 zile prevăzute în paragraful 2 al Dictatului de la Viena, a fost 
urmată de o expulzare masivă de români, de toate categoriile sociale. Cei 
care au rămas au îndurat prigoana maghiară, batjocura, sfidarea autorităţilor 
statale şi umilinţa190.  
                                                 
188 Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, passim 
189 Andreas Hillgruber, Ultimatumul sovietic din 1940, în România cu şi fără Antonescu, … 
, p. 83-87 
190 Constantin Moşincat, Augustin Ţărău, Evacuarea judeţelor din nord-vestul Transilvaniei 
(1940) şi consecinţele acesteia asupra judeţului Bihor, Editura Tipo MC, Oradea, 2005, p. 
35 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

90 

Starea de spirit care se crease în jurul cazematelor, construite în 
perioada 1937-1940, ataşamentul soldaţilor faţă de cauza pe care înţeleseseră 
să o servească şi drama pe care au trăit-o, atunci când li s-a ordonat să 
abandoneze fără luptă propria lor ţară, rezultă din documentul (inedit) pe 
care colonelul Vissarion, comandantul Regimentului 2 Infanterie Fortificaţii, 
l-a adresat subalternilor săi, document pe care-l redăm în întregime. Din 
cuprinsul acestuia se degajă spiritul de revoltă faţă de situaţia nedreaptă care 
s-a creat prin cedarea teritorială fără luptă, după cum este exprimată 
convingerea că situaţia este doar una temporară. Întreaga organizare a 
terenului şi pregătirea pentru luptă, care în luna august 1940 luase forma 
maximă a desăvârşirii organizării, s-a dovedit a fi fost zadarnică, spre 
regretul bravului comandant care, şi în acele momente de tristeţe şi durere, 
îşi îndemna subalternii să respecte ordinele superioare, mulţumindu-le, 
totodată, pentru prestaţia lor de aleasă virtute ostăşească. Considerăm a fi un 
document răscolitor prin mesaj, suferinţă şi ataşamentul omenesc al 
comandantului față de subordonaţii săi pe care-i îndeamnă să păstreze 
spiritul de virtute şi de solidaritate, aşa cum el i-a povăţuit în zilele şi nopţile 
în care au vegheat cu faţă la duşmanul de la apusul frontierei României Mari. 
Transcriem în întregul său conţinutul documentului: 
IUBIŢI CAMARAZI191 

Când am venit în Noiembrie 1939 la comanda Regimentului, la 
prima adunare în ORADEA v-am spus:Înţeleg să comand regimentul cu 
suflet, cu căldură, cu dragoste şi omenie, pentru că, numai la cald se 
sudează, se cimentează şi se desăvârşeşte cea mai perfectă legătură 
sufletească şi forţa morală, necesară nouă în special în timpurile grele. 

V-am recomandat, insistând : 
- să fiţi buni camarazi, în adevăratul înţeles al camaraderiei; 
- să aveţi toată încrederea în mine, pentru că eu nu vin să distrug pe 

nimeni ci să îndrept pe calea cea bună, chiar pe cel mai rău dintre noi; 
- să ridicăm la rangul de virtute spiritul ostăşesc, demnitatea şi spiritul 

de jertfă, punând în orişice moment înainte interesul Instituţiei şi  apoi al 
nostru; 

- în cadrul activităţii fiecăruia să avem o deosebită grijă de ostaş, 
animale şi materiale; 

- să aducem la cunoştinţă neregulile ce constatăm din toate punctele de 
vedere, pentru că numai din colaborarea tuturor, putem atinge adevăratul 
scop al pregătirii ofiţerilor, subofiţerilor şi trupelor pentru război; 

- şi altele, din care am crezut să-mi fac crez de înaltă concepţie morală 
şi ostăşească, din comanda regimentului. 

                                                 
191 A.M.R., fond 4432, dos. 264, f. 117-119 
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Va reamintiţi cu câtă durere la, o lună după ce am luat comanda, in 
sala de conferinţe la ORADEA, v-am adus la cunoştinţă fapta unui mişel 
dintre noi, care printr-o anonimă îşi calomnia şeful şi camarazii din 
companie. În conştiinţa şi convingerea fiecăruia aţi ştiut cine a fost, pentru 
că, după câteva luni, la cererea lui, a trebuit tot în sala de conferinţe la 
MARGHITA, să-l reabilitez în faţa voastră. 

Câte eforturi am depus cu toţii în desfăşurarea evenimentelor care 
au survenit, câtă grijă şi câtă muncă. În 1939, în sectorul OTOMANI - 
SĂLACEA - PIR - MARGHITA, regimentul nostru a avut în cadrul C. VI. A., 
cea mai importantă misiune, munca voastră neobosită de zi şi de noapte a 
rezolvat, la timp şi bine, toate problemele puse de Comandamentele 
superioare, organizarea terenului şi pregătirea pentru luptă s-a făcut în mod 
desăvârşit, spre mulţumirea tuturor şefilor noştri, care ne-au dat de exemplu 
chiar pe Armată şi spre mulţumirea voastră sufletească a tuturor. 

Începând de la frontieră, din sectorul VALEA LUI MIHAI, 
CURTUIUŞENI şi până în valea BARCĂULUI, atitudinea morală şi cinstită 
a voastră şi a ostaşilor care i-aţi comandat a impus respect şi admiraţie 
populaţiei din zonă - şefii noştri au fost totdeauna mulţumiţi de purtarea 
noastră, - respectul avutului locuitorilor din zonă şi omenia intrase în 
sufletele tuturor ostaşilor din R.2 I. F. şi eu, comandantul vostru, eram 
mulţumit şi mândru că m-aţi înţeles. 

Începând din August -1939, eforturile noastre ale tuturor se măresc 
la maximum, - R.2 Inf. F. (creat din R.86 I.), intrând în zona fortificată de 
peste 36 km., ştiţi câtă muncă aţi depus pentru: 

- organizarea în vederea noii însărcinări; 
- desăvârşirea instrucţiei noastre de specialitate ca trupă de 

infanterie fortificaţii; 
- completarea planurilor de foc în întreaga zonă; 
- completarea, organizării terenului, care în luna August 1940, luase 

forma maximă a desăvârşirii organizării. 
Iarna 1939/1940, cu marile ei greutăţi de toate felurile în zona 

fortificată, cu epidemie de febră tifoidă la MARGHITA, cu nenumărate serii 
de concentraţi care trebuiau instruiţi cât mai complet pentru război; apoi 
inundaţiile din primăvara 1940, cu eforturile supraomeneşti ale tuturor 
pentru a face faţă situaţiei, cu grijea de ostaş şi de materiale cu 
corectitudine şi cu adânc devotament. 

Ulterior, comandamentul a intrat în dispozitivul operativ (Iulie - 
August 1940), în continuă alarmă, ştiţi câtă încredere puneam în voi şi cât 
am fost de convins că, regimentul îşi va face cu prisosinţă datoria, pentru 
că vă vedeam pregătirea voastră, truda, grija şi hotărârea voastră în toate 
acţiunile unităţilor şi subunităţilor ce comandaţi.  

Spre durerea şi marea mâhnire a noastră, a tuturora, această forţă 
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puternică, dinamică şi sublimă a regimentului nostru, a fost paralizată de 
hotărârea Arbitrajului de la VIENA şi siliţi să părăsim din ordin zona, 
unde ne legasem cu jurământ pe cazematele noastre să nu cedăm o palmă 
din sectorul ce-l aveam de apărat. Ştiţi hotărârea numai murind cu toţii, 
Ungurii vor putea trece peste pământul sfânt încredinţat onoarei şi vieţii 
regimentului nostru. 

Ce a urmat vă reamintiţi: eforturile supraomeneşti pentru 
evacuarea materialelor într-un timp extrem de scurt, când m-aţi văzut 
continuu activând lângă voi, apoi deplasarea sub privirea batjocoritoare a 
ungurului, sub cea mai cumplită durere, înăbuşind fiecare strigătul de 
revoltă pentru crima care se făcuse arbitrar Neamului nostru. 

Am plâns cu toţi că lăsăm în urmă o parte din pământul Patriei şi 
pe fraţii noştri care rămâneau în teritoriul cedat, - lăsam în urmă suflet din 
sufletul nostru, lacrimi din lacrimile noastre, dureri din durerea de veacuri 
a neamului, cu credinţă că pânza ungurului nu va fâlfâi acolo decât 
vremelnic. 

Sub pasul deplasării noastre, către CEICA BIHOR, simţeam cum 
tresar din morminte sutele de mii de martiri mucenici ai Neamului din 
decursul veacurilor, simţeam mustrarea celor 800.000 de morţi din războiul 
cel mare şi mă cutremuram, dar ca ostaşi disciplinaţi ne-am supus ordinelor 
fără murmur şi fără şovăire. 

Vă urez la toţi spor şi succes în carieră,- mulţumire deplină, 
dimpreună cu întreaga familie”. Apel îndemn semnat de colonelul, 
Constantin Visarion. 

De la 28 iunie 1940 românii trăiau zile de doliu naţional. Basarabia şi 
nordul Bucovinei au fost din nou răpite, din nou dreptul sfânt a trebuit să se 
încovoaie în faţa forţei brutale. Câmpiile Basarabiei şi grădina Bucovinei, 
ţărişoare cu nume evocatoare de glorie, sate şi oraşe cu adânci rezonanţe 
istorice, aşezăminte culturale care au intrat de mult în patrimoniul omenirii, 
două mitropolii, două episcopii, două facultăţi de teologie, biserici istorice, 
mănăstiri şi cetăţi voievodale, cu peste două milioane suflete de romani, au 
căzut pradă armatelor sovietice. Istoria se repetase. Trupul României a 
suferit o grea şi dureroasă amputare, dar nu de moarte. Sufletul ei a rămas 
întreg şi neînvins prin luptă. Cu tot tributul ce au fost siliţi să-l dea, în 
inimile însângerate ale românilor mai licărea speranța. Și vara nenorocirilor 
a continuat cu Dictatul de la Viena .192  

Ce s-a întâmplat în Ardealul ocupat de administrația horthystă în 
perioada 1940-1944 e aproape imposibil de imaginat. Prigoana împotriva 

                                                 
192 Episcop Andrei, Jalea în bucurie se va reface, în Biserica şi şcoala, (Revista oficiala a 
Episcopiei Aradului, apare Dumineca, Redactor: Pr. Ilarion V. Felea), Anul LXIV Arad, 7 
iulie 1940, nr. 28, p. 234 
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românilor și evreilor a dus la expulzarea primilor și la exterminarea evreilor. 
Cei rămași au îndurat… În documentul reprodus se arată stilul abuziv al 
administrației: „Urmare a ordinului 9370/1940 al Primului ministru şi la propunerea 
Inspectoratului Agricol al judeţului Bihor, iau act de acestea şi ca urmare a schimbării 
puterii supreme şi a plecării coloniştilor români de pe teritoriul oraşului Salonta, imobilele 
rămase, în total de 466 holde şi 554 iugăre cadastrale, ordon ca acestea să fie administrate 
în continuare de către junior Molnar Gyorgy, locuitor al oraşului Salonta, împreună cu 
toate clădirile şi toate cele aparţinătoare, apoi inventarul viu şi mort. De asemenea acesta 
este obligat să întocmească informări trimestriale asupra activităţii sale, către 
Inspectoratul Agricol al judeţului. În motivaţie se arată că această hotărâre a fost luată în 
interesul economiei naţionale după ce s-a constatat că din cele 466 de holde, 57 holde au 
rămas necultivate, iar asupra celorlalte 409 holde nu s-a controlat felul în care acestea sunt 
cultivate. Semnează dr. Cziffra comite suprem în calitate de preşedinte” 193. Ce metode au 
folosit? Reproducem în facsimil câteva exemple. 

 

                                                 
193 A.S.Bihor, fond Inspectoratul Agricol al județul Bihor, inv. 66, dosar 32/1941, f. 172, 
limba maghiară 
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Interesant e faptul că despre atrocitățile comise a fost sesizată și comisia 
mixtă germano-italiană, conform cu extrasele din documentele de mai jos. 

 
Românul Grigore Pop l-a găsit pe un plutonier ungur în crâșmă cu nevasta, care voia să-l 

scape de munca silnică. Intrând și găsindu-i a fost luat la bătaie de ungur și apoi condamnat. 

 
Despre acele vremuri de adâncă tristețe s-a vorbit mult, dar încă 

insuficient. Pentru obiectivitatea informației recurgem la o confesiune făcută 
de către un compatriot din Ardeal, evreu. „Când am început sa meditez asupra 
subiectului despre care mi-am propus sa vorbesc în fața Domniilor Voastre la acest Institut 
preocupat de lămurirea celor mai tragice evenimente survenite în istoria contemporană a 
umanității, reflectând asupra relațiilor dintre românii și evreii din Transilvania de Nord 
aflată sub ocupația Regatului ungar între anii 1940-1944, mi s-a părut un lucru cât se poate 
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de normal ca aceste relații au fost foarte bune. Nici o umbră ori abatere nu a atenuat acest 
calificativ atât de pretențios. Cunosc împrejurările din propriile experiențe. Eu însumi m-
am născut în Transilvania, unde am trăit până în 1956. Copilăria mi-am petrecut-o într-un 
orășel, în Dej, unde o treime din populație, cca. 5000 de suflete erau, după primul război 
mondial, evrei păstrători, cu foarte puține excepții, de vechi tradiții iudaice. Viața zilnică, 
alături și împreună cu maghiarii, evreii și sașii din orașul meu, vorbind în mod firesc 
limbile lor, m-a sensibilizat față de realitățile acestei lumi în mijlocul căreia trăiam. O lume 
pe care m-am obișnuit s-o simt ca pe o alcătuire firească, armonioasă, prietenească: 
oameni, viață, obiceiuri, necazuri, drame, bucurii. Aceleași – indiferent de limba, de religie, 
de obiceiuri sociale și familiale. Lumea aceasta a rămas pierdută în trecut, dezechilibrată 
în prezent. Astăzi din cei 5000 de evrei, câți erau înainte de Holocaust, la Dej nu mai 
întâlnești decât vreo 20, preocupați să-și îngrijească Sinagoga, poate cea mai monumentală 
din Transilvania. 

Trădarea acelei conviețuiri armonioase s-a petrecut în 1940. Termenii acestei 
trădări s-au precizat din ce în ce mai brutal. Până la urma au luat caracterul unei patimi 
demențiale, au stârpit prietenia și stima, au semănat ura, au stins orice pâlpâire de 
umanitate. Echilibrul a fost răsturnat de ideea orgolioasă a superiorității unei singure 
naționalități, a naționalității maghiare, minoritară în Transilvania, unde ¾ din populație 
era și este românească. Această trădare a constituit nu numai în viața mea un tragic 
eveniment, ci și cauza directă a unui comportament al majorității populației, a celei 
românești, care a încercat să se opună tentativei de a stârpi omenia din rândurile 
oamenilor, de a-i conduce la nivelul de râme târâtoare, de a stinge orice pâlpâire de simțire 
frățească, de aspirație la realizări nobile de viață spirituală. 

As vrea să mă credeți că vorbindu-vă astfel, nu încerc să înlocuiesc o realitate cu o 
imagine idilică ori cu o ficțiune, ci caut să evoc acea noua ipostaza a Transilvaniei care 
unita, în 1918, cu Romania, a alăturat – ca prima condiție a unei vieți liniștite și demne – 
coșmarul asimilării agresive practicată în și de către statul austro-ungar. S-au schimbat 
atunci gândurile de toate zilele și un suflet nou își căuta constelațiile demnității în speranța 
libertății, lăsând ca oamenii să-și folosească numele, iar neamurile limbile moștenite, să se 
împlinească în cultura lor și să trăiască după normele religiilor lor proprii. Evreii 
obișnuiau să spună atunci că vremurile noi i-au transformat din „jidani” în evrei, din evrei 
în cetățeni. În acele împrejurări a apărut și lozinca ”Evrei fiți Evrei”, lozincă ce, după 
1940, a pricinuit evreilor atâtea nemeritate necazuri(…) Înainte de a rememora aceste 
condiții, va trebui să ne referim la câteva lucruri, a căror cunoaștere va facilita înțelegerea 
unor împrejurări specifice: la 30 august 1940, Hitler și Mussolini, la insistențele regatului 
ungar, prin cel de al doilea dictat de la Viena, au obligat România să cedeze Ungariei din 
teritoriul său național cca. 44000 km².  

Acest teritoriu ocupat de Ungaria a fost consemnat de istorie sub denumirea de 
Transilvania de Nord. La data dictatului, teritoriul ce a fost răpit României era locuit de o 
populație de aproape 3 milioane de oameni. După naționalitate această populație era 
compusa din: cca. 1.700.000 de romani; cca. 900.000 de maghiari și secui; cel puțin 
200.000 de evrei; cca. 40.000 de sași; cât și de ucraineni (ruteni), slovaci, armeni și țigani. 
Astfel se prezenta situația demografică la data de 5 septembrie 1940, dată la care a început 
ocupația Transilvaniei de Nord de către armata regatului ungar”.  

La sfârșitul celor 4 ani de ocupație maghiară, prin urmare, în luna 
septembrie 1944, situația demografică pe același teritoriu s-a prezentat 
astfel: numărul românilor a scăzut de la cca. 1.700.000 la cca. 1.000.000, 
datorită următorilor factori: cca. 400.000 de români au fost expulzați ori s-au 
refugiat din Transilvania de Nord în România din cauza teroarei exercitate 
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asupra lor; cca. 150.000 de români au murit ca soldați pe front (în armata 
ungară) ori în companiile de muncă forțată; alții cca. 150.000 de români erau 
fie mobilizați în companii de muncă forțată din Ucraina până în Germania, 
fie se aflau în Germania, ca brațe de muncă în uzine și în agricultură. În 
răstimpul celor 4 ani numărul maghiarilor a crescut de la cca. 900.000 la cca. 
1.100.000, prin transfer de populație în locul românilor evacuați și evreilor 
transfugi în România; numărul sașilor a scăzut la cca. 10-15000. Restul fie 
că s-au înrolat în armata Reichului, fie că a părăsit Transilvania odată cu 
armata germană în retragere. Din cei peste 200.000 de evrei, practic nu a mai 
rămas nici unul în Transilvania de Nord. Până și proprietățile lor imobiliare 
și mobiliare au fost lichidate intrând în posesia unor maghiari. Din cei peste 
200.000 evrei, 92% au fost deportați de oficialitățile civile ale regatului 
ungar în lagărele de exterminare naziste, unde cca. 93% dintre ei au fost 
masacrați. Au mai rămas în viață cei cca. 8% care se aflau în companii de 
munca ori în prizonierat sovietic. Au supraviețuit Holocaustului, prin 
urmare, aproximativ 15000 de evrei din Transilvania de Nord.  

În privința cifrei fundamentale a evreilor din cele 11 județe, de unde 
s-au făcut deportările nu se poate ignora că în anul 1891 statisticile austro-
ungare menționează cifra de 139.471 de evrei. Or, intre 1890-1920 creșterea 
naturală a populației în decursul unui deceniu se ridica la 13-17%. Iar între 
anii 1920-1940 creșterea populației în cele 11 județe a fost între 14-21%. 
Prin urmare chiar dacă se calculează o creștere doar de 10%, trebuie să 
acceptam cifra de cca. 225.000 de evrei pentru anul 1940. La această cifra se 
mai adaugă cei cca. 10000 de evrei, care în ianuarie 1943 s-au refugiat în 
Transilvania din sudul Ungariei, după panica provocată de masacrarea 
populației de către armata ungară în orașul Novisad, între victime aflându-se 
și cca. 10000 de evrei. Din păcate nu este vorba de niște cifre abstracte și 
nici de o teză arbitrară cu privire la caracterul unui program agresiv, de 
exterminare, față de naționalitățile din Ungaria. Se știe că societatea ungară 
însăși consideră necesară pentru supraviețuirea statului național, reducerea, 
cu orice preț, a numărului naționalităților din cuprinsul său. În acest spirit 
agresiunile împotriva naționalităților după dictatele de la Viena s-au 
transformat în adevărate campanii de exterminare (…).  

În 1986, a fost reeditată la Budapesta o carte a lui Oszkár Jászi, 
Formarea statelor naționale și problema naționalităților (A nemzeti államok 
kialakulása es a nemzetiségi kérdés, ed. Gondolat, Budapesta 1986). La 
pagina a cărții sale (p. 161), autorul, de altfel un sociolog evreu de 
notorietate mondială, demonstrează că între 1787-1900, în Ungaria au fost 
„asimilați”, adică transformați în unguri, cca. 2.800.000 de nemaghiari. 
Situația demografică specială din Ungaria a determinat oficialitatea țării să-și 
propună desființarea naționalităților prin orice mijloace. Această orientare a 
devenit evidentă încă din primele zile de ocupație a Transilvaniei de Nord. 
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Violentele, brutalitățile, maltratările și asasinatele comise împotriva 
românilor și evreilor nu puteau fi interpretate decât ceea ce erau. Datorită 
acestei situații a apărut spontan un puternic sentiment de solidaritate între 
români și evrei, expuși aceluiași pericol. Acest sentiment de solidaritate s-a 
păstrat în tot cursul celor 4 ani, vreme în care Transilvania de Nord s-a aflat 
sub ocupație ungurească. Se vorbește și se scrie astăzi insistent de niște 
„bande de fasciști”, de „fasciști - horthiyști”, de membrii partidului nazist 
ungar al „Crucilor cu săgeți”. Toți cei care am fost martorii evenimentelor 
știm însă din propria noastră constatare că cei ce au săvârșit acele acțiuni 
criminale fără precedent în istoria Transilvaniei au fost organe oficiale ale 
regatului ungar, adică, armata, jandarmeria, poliția, administrația, 
organizațiile paramilitare aflate sub control oficial. Acestor organe de stat li 
s-a atașat, nu o dată, și o parte a populației civile, în explozii de ura de o 
sălbăticie greu de descris”194.  

Daca într-una din operațiunile de salvare a celor urgisiți, 
participarea mea a devenit astăzi mai vizibil decât a altora, datorită titlului 
ce mi-a fost acordat la Yad Vashem, îmi revine obligația de a releva pe cei 
ce au contribuit la reușita acelei acțiuni datorită căreia s-au salvat de la 
deportare în lagărele morții câteva mii de evrei, în primăvara ăi vara anului 
1944, prin trecerea lor peste graniță din Ungaria în România, mărturisea 
Raul Șorban. 

Aceștia au fost: Dr. Aurel Socol, avocat; studentul Vasile Moldovan; 
comerciantul Mandej Lehrman; Dr. Emil Hațieganu, conducătorul 
Comunității Române din Ungaria; Episcopul greco-catolic Dr. Iuliu Hossu și 
secretarul său, preotul 
Vasile Aștileanu; 
protopopul ortodox 
român al Clujului, 
Florea Murășanu; Gh. 
V. Giurgiu, redactorul 
șef al ziarului “Tribuna 
Ardealului”; prof. 
Tudor Bugnariu; 
preotul greco-catolic 
Titus Moga din 
                                                 
194 www.geocities.com/rsorban/relatii.htm; De la ideea revoluției de la 1848 koșutiștii au 
susținut, ca politică de stat, că în Ungaria există doar „națiune maghiară”, prin urmare 
„orice om, om să fie dar numai maghiar să fie”, teza premierilor din familia Tisza. Pentru 
detalii: Drama românilor bihoreni sub administrație horthystă (1940-1944), comunicări și 
documente, Editura Tipo MC, Oradea, 2010; Constantin Moșincat, 1940 - strigătul de 
durere al românilor. Atrocitățile horthyste în Ardealul ocupat (1940-1944), Editura Tipo 
MC, Oradea, 2017. 
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Apahida; Ministrul plenipotențiar al României la Budapesta, Eugen Filotti, 
Consulul României la Oradea, Mihai Marina195 și Ion Isaiu, consilier în 
același Consulat; lt. col. Gurgu196 și șoferul sau Releanu; Dumitru 
Foica, funcționar la Prefectura din Turda; lt. col. Victor Cupșa, Comandantul 
Cercului de recrutare din Turda; col. medic. dr. Ghiță Bran din Turda; 
avocatul dr. Iuliu Micșa din Dej; Ministrul plenipotențiar Vasile Stoica din 
cadrul Președinției Consiliului de Miniștri din București; prof. dr. Coriolan 
Tătaru din Sibiu; Letiția Papu, scriitoare; fotograful Oprea din Turda. 

Doar din partea de nord a Transilvaniei s-au refugiat la sudul liniei 
de demarcaţie, în mai puţin de două luni, peste 50.000 oameni197. Pe 
ansamblu, numărul total al refugiaţilor din teritoriile pierdute de România în 
vara anului 1940 se ridica la aproximativ 300.000 oameni198. Aceştia 
aşteptau rezolvarea situaţiei lor de la autorităţi, rezolvarea, în primă instanţă 
a unui loc de muncă, care putea fi creat mai ales prin românizarea 
întreprinderilor. Prin decretul lege din 16 septembrie 1940 s-a înfiinţat 
Comisariatul General al refugiaţilor din Nordul Transilvaniei, pe lângă 
Ministerul Afacerilor Străine, având în 
atribuţiile sale repartizarea populaţiei 
refugiate pe teritoriul ţării, rezolvarea 
problemelor economice, sociale, 
culturale şi juridice ce decurgeau din 
reaşezarea populaţiei româneşti, 
refugiată din Nordul Transilvaniei, 
integrarea acestei populaţii, funcţie de 
profesiunea fiecărui refugiat. Aceleaşi 
atribuţiuni le aveau comisariatele 
generale pentru deplasarea populaţiei din Cadrilater şi cel pentru refugiaţii 
din Basarabia şi Nordul Bucovinei. 

 

                                                 
195 Mihai Drecin, Informații de „istorie orală” privind activitatea Consulatului român de la 
Oradea (septembrie 1940 - august 1944), în 1940, drama românilor sub administrație 
horthystă, coordonator Dr. Constantin Moșincat, Editura Tipo MC, Oradea, 2010, p. 61-67; 
Idem, Bujor Dulgău, Ghetoul din Oradea, p/69-71  
196 Constantin Moșincat, Colonelul Gurgu, diplomat în slujba umanității pentru salvarea 
compatrioților evrei, în Art-emis, 2019 
197 Unii cercetători ai perioadei vehiculează cifra de 45.000 – vezi A. Simion, Regimul 
politic din România în perioada septembrie 1940 – ianuarie 1941, Cluj-Napoca, 1976, p. 
112. În raportul înaintat de generalul Zwiedenek către Conducătorul Statului, în noiembrie 
1940, numărul refugiaţilor ardeleni era de circa 100.000 oameni, în vreme ce, în raportul 
întocmit de Subsecretariatul de Stat al Colonizării şi Populaţiei Evacuate, la 4 decembrie 
1940, numărul refugiaţilor din Ardealul de Nord era estimat la 62.763 – ANIC, fond 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dos. nr. 398/1940, f. 5. 
198 Ibidem. 
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Bătălia pentru Oradea 

 
Din vultur, vultur naște/ Din stejar, stejar răsare/ osteni-ați 

biruit/ acoperiți de glorie dormiți în pace/  în veci neuitați de noi 

 
Inevitabil eliberarea Oradiei, la 12 octombrie 1944, a fost o 

continuare firească a actului istoric de la 23 august 1944, deoarece însăşi 
raţiunea întoarcerii de front şi răsturnarea de alianţă avea ca obiectiv 
fundamental reîntregirea Ardealului de Nord în cadrul României. De aceea, 
privită cu pușin spirit de observaţie bătălia pentru Oradea ne apare ca o 
componentă organică a ansamblului de acţiuni de luptă desfăşurate de 
trupele române, iniţial singure, apoi, în strânsă cooperare operativă cu mari 
unităţi sovietice din Frontul 2 Ucrainean, în scopul eliberării întregului 
teritoriu românesc cedat Ungariei prin verdictul de la Viena, din 30 august 
1940, zi de doliu naţional199. 

Natura şi coloritul mediului strategic, pur şi simplu al noului context, 
în care trebuiau să se exprime Armata română în cursul lunii septembrie 
1944, au fost determinate în cel mai înalt grad de faptul că inamicul a 
reacţionat extrem de violent la întoarcerea de front din partea României la 23 
august 1944, prin recurgerea la o ofensivă în stil mare, având ca ţintă 
mutarea frontului româno-german pe Carpaţii Meridionali şi Munţii 
Apuseni200, înainte ca forţele principale ale armatei române şi marile unităţi 
sovietice să debuşeze din teritoriul muntos şi să se desfăşoare în capul de 
pod menţinut ferm de trupele noastre de acoperire201. 

Actul eroic al eliberării Orăzii s-a produs în condiţii operativ-
strategice dintre cele mai complexe, apropiindu-se de unicitate, fiind 
precedat de 30 zile fără nopţi în faţa morţii202. Astfel, încă din prima 
decadă a lunii septembrie 1944, în faţa Înaltului comandament român s-a pus 
problema dezlegării a două ecuaţii de o extremă dificultate. Să menţină 
frontul din contact cu inamicul pe linia de demarcaţie şi frontiera de vest a 

                                                 
199 Colonel Gheorghe Tudor, Operaţiile desfăşurate de Armata română pentru eliberarea 
întregului teritoriu al patriei de sub jugul fascist în perioada septembrie-octombrie 1944 şi 
importanţa lor operativ-strategică, în „Curs de Istoria Artei Militare. Participarea Armatei 
române la războiul antihitlerist, redactori: colonel Ion Lupşa, colonel Gheorghe Tudor, 
Bucureşti, 1966, p. 35-199 
200 Florin Constantiniu, Mihail E. Ionescu, Planuri eşuate: reacţia hitleristă la insurecţia 
română din august 1944, în „Revista de istorie”, tom. 34, 1981, nr. 11, p. 1991-2008 
201 România în anii celui de-al doilea război mondial, vol. 3, Bucureşti, 1989 
202 Pentru temă vezi: Gl. Bg. r. prof. univ. dr. Gheorghe Tudor-Bihoreanu, Lt.col. r. drd. 
Constantin Moşincat, ing. ec. Ioan Tulvan, 30 de zile în faţa morţii. Bătălia pentru Oradea, 
editura Tipo Mc, Oradea, 2004 
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Ţării, cu trupele de acoperire care acţionau în fâşii largi, şi să respingă 
atacurile locale ale inamicului. A doua: executarea unei manevre de-a lungul 
frontului şi din adâncime, pentru a aduce noi mari unităţi în Transilvania în 
capul de pod de la nord de Carpaţii Meridionali şi la vest de Munţii Apuseni. 
Cele două ecuaţii trebuiau rezolvate concomitent şi foarte urgent, deoarece 
compulsarea şi prelucrarea informaţilor puneau în atenţie faptul că inamicul 
concentrează mari grupări de forţe în Podişul Transilvaniei, în partea de 
nord-vest şi pe teritoriul Ungariei, cu scopul de a declanşa o ofensivă în stil 
mare203. „În zilele de 10—11 septembrie, aproape concomitent cu oprirea  
ofensivei adverse în Podişul Transilvaniei - citim în „România în anii celui 
de-al doilea război mondial”, - trupele hitleristo - horthyste au declanşat 
ofensiva pe frontul din Banat şi Crişana, unităţi de infanterie, blindate şi 
aviaţie atacând iniţial în sud-vestul ţării. Ulterior, la 13 septembrie 1944, 
puternice grupări de forţe ungare şi germane au trecut la  ofensivă, depunând 
eforturi considerabile la flancul drept şi la centrul  dispozitivului de apărare 
al Armatei 1 române. La flancul drept al acesteia, pe valea Crişului Negru, 
unde se apăra Divizia 3 Munte, a atacat  Divizia 12 Infanterie din Corpul 4 
Armată ungar. Străpungerea poziţiilor române şi luarea sub control a 
Munţilor Apuseni ar fi putut periclita în cel mai înalt grad şi securitatea 
flancului stâng al Armatei 4 române din Podişul Transilvaniei”. 

Ne aflăm, practic, doar în faţa unui puseu ofensiv, deoarece, surprins 
de evenimentele petrecute în România, comandamentul germano-ungar a 
început concentrarea şi desfăşurarea unor mari unităţi, pentru a constitui un 
nou front în adâncime, la flancul sudic.  

După unele succese nedecisive, ofensiva trupelor ungare şi germane a 
fost oprită, iar Armata română a trecut, la 8 septembrie, la ofensivă în 
Podişul Transilvaniei. Cum pe noi ne interesează îndeosebi Armata română 
în cadrul căreia acţionau marile unităţi care au participat la bătălia pentru 
Oradea, vom preciza că la 19 septembrie 1944 forţele române şi sovietice 
din Crişana şi Banat se găseau pe aliniamentul general: Sârbeşti (pe Crişul 
Negru), Sebeş (pe Crişul Alb), Păuliş (pe Mureş), vest Timişoara, Ciacova 
(pe râul Caraş), Borlovenii Noi (vest Mehadia), Işalniţa (în valea Dunării). 
După această dată, forţele sovietice şi române au trecut la ofensivă şi, până la 
începutul lunii octombrie, ele au respins la vest de frontiera româno-
maghiară trupele inamice pătrunse în Crişana şi Banat, creând astfel condiţii 
favorabile desfăşurării unei noi operaţii ofensive de mai mare amploare, 
operaţia Debreţin204.  

Operaţia de apărare a Armatei 1 Române din Crişana şi Banat se 
deosebeşte de cea a Armatei 4, dusă în centrul Podişului Transilvaniei, cel 

                                                 
203 Friessner, Verratene Schachten (Bătălii trădate), Hamburg, 1956, p. 131 
204 General-maior Ion Cupsa, op.cit., p.74 
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puţin prin existenţa a două particularităţi, căci de mediu ţin problemele 
îndeosebi psihologic şi moral, care pot fi sintetizate în următoarea 
comparaţie: „Norii grei planau deasupra noastră. De săptămâni nu mai 
văzuserăm zarea albastră, nici soarele zglobiu. Cerul mohorât avea 
înfăţişarea unui om furios, gata - gata să se năpustească asupra 
adversarului. Plantele se legănau triste în vântul învolburat şi brutal. Ploile 
cădeau cu nemiluita, prefăcând terenul în noroaie şi băltoace. Râurile 
umflate la extrem alergau furioase spre un ţel necunoscut. Recolta culcată în 
noroi făcea impresia unui martir îngropat de viu fără speranţa învierii. 
Toată priveliştea părea ameninţarea unui potop ce se apropia. Agricultorii 
alungaţi de pe câmpuri îşi căutau un refugiu cu vitele lor”205. 

Pe marele ecran al teatrului de acţiuni militare, din partea de vest a 
României, bătălia pentru Oradea ni se înfăţişează, aşadar, ca un act important 
şi o continuare a unor încleştări pe viaţă şi pe moarte între trupele române 
împreună cu cele sovietice şi cele hitleristo-horthyste. 

Analiza situaţiei, din zona de referinţă, a pus în evidenţă faptul că, 
numai cu forţele existente în luptă cu inamicul, Oradea nu poate fi eliberată 
şi nici intrândul pe care îl reprezintă frontul în acel moment. De aceea, cele 
două comandamente, român şi sovietic, au executat o largă manevră de forţe 
din adâncime. Astfel, dacă în prima decadă a lunii septembrie 1944, pe Valea 
Crişului Negru era numai Divizia 3 Munte, în jurul datelor de 15/16 au 
debuşat din Apuseni în capul de pod menţinut de Vânătorii de Munte două 
mari unităţi sovietice şi divizia „Tudor Vladimirescu”, aduse de la sud de 
Târgu Mureş. Ele au urmat, iniţial, Divizia 3 Munte care, cu un spirit 
ofensiv, ce i-a uimit pe ruşi, a eliberat Beiuşul în ziua de 22 septembrie 1944, 
după care a continuat ofensiva spre Oradea, eliberând un număr mare de 
localităţi. La 25 septembrie a intrat în luptă şi Divizia „Tudor Vladimirescu”, 
la stânga Diviziei 337 sovietice, prinzând contur o puternică forţă combativă 
pentru asaltul oraşului de pe Crişul Repede. 

În acest context un caz ieşit din comun ni-l oferă Divizia „Tudor 
Vladimirescu”. Formată din voluntari206 cu experienţa câtorva ani de război 
pe frontul de est pe adâncime de mii de kilometri, de la Prut la Volga, 
Divizia General Nicolae Cambrea primise botezul focului pe frontul apusean 
la Deleni – Vaslui, după care a participat la luptele duse pentru eliberarea aşa 
- zisului „Intrând Secuiesc”, eliberând o serie de localităţi şi a ajuns până 
aproape de Târgu Mureş207. 

                                                 
205 Tiron Albani, op.cit., p.7 
206 Maior Gheorghe Tudor, Înfiinţarea primelor unităţi cu caracter popular, în „Marxism-
Leninismul despre război şi armată”, Bucureşti, 1961, p. 65. 
207 General (r) Mociulschi Leonard, Participarea trupelor române la operaţia Debreţin pe 
teritoriul Ungariei, în „Anale”, nr. 6/1964, p. 41 
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Unul din episoadele cele mai memorabile parcurse prin lupte de 
ostaşii noştri, scria generalul Nicolae Cambrea, fostul comandant al acestei 
mari unităţi, a fost traversarea Munţilor Bihorului. Pentru a nu da răgaz 
hitleriştilor să se regrupeze, trebuia găsită calea cea mai scurtă pentru a 
ajunge la Beiuş, iar de aici la Oradea. S-a hotărât să fie tăiat drumul de-a 
dreptul peste munte. Cu eforturi supraomeneşti, soldaţii şi ofiţerii duceau cu 
ei întregul armament, trăgând cu funii tunurile peste creste noaptea, la 
lumina torţelor208. 

Pe aceleaşi linii de convergenţă, generalul de armată Iacob Teclu îşi 
amintea: „Este de asemenea de remarcat performanţa realizată de 
regimentele de infanterie ale Diviziei „Tudor Vladimirescu”, care, în 
vederea concentrării lor la vest de Munţii Apuseni – după ce acţionaseră 
anterior, în zona de sud-vest Târgu Mureş -, au început, în ziua de 17 
septembrie, deplasarea din această zonă spre Beiuş, în vederea intrării în 
compunerea Corpului 33 Armată sovietic, care acţiona în regiunea Oradea. 

Ca fost şef de stat major al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, îmi 
amintesc însă că, pentru a sosi la timpul fixat în zona Beiuş, unităţile de 
infanterie s-au deplasat pe itinerarul cel mai scurt, trecând prin comuna 
Avram Iancu, peste masivul Bihorului, cu înălţimi între 1500 şi 1800 m. 
mărşăluind pe poteci de munte înguste şi prăpăstioase, purtând pe braţe 
armamentul greu de infanterie, ostaşii acestei mari unităţi, însufleţiţi de 
cauza sfântă a luptei pentru eliberarea patriei, au dat dovadă de o voinţă de 
neclintit. Învingând oboseala marşurilor executate pe drumuri aproape 
inaccesibile, regimentele 1,2 şi 3 au ajuns, în ziua de 23 septembrie 1944, la 
vest de Munţii Apuseni. 

La 25 septembrie, după marşul lung şi obositor din zilele anterioare, 
Divizia de voluntari români „Tudor Vladimirescu” a intrat în compunerea 
primului eşalon al Corpului 33 Armată sovietic, începând lupta pentru 
eliberarea Oradiei209. 

În acest timp, Divizia 3 Munte, greu încercată în luptele de pe 
plaiurile Ţării Beiuşului, înainta, după eliberarea acestui oraş, în ritm de 
avalanşă spre Oradea210, primele rezistenţe mai serioase întâlnindu-le pe 
Dealul Zăcătoarea şi Pontesc. 

O conotaţie: revenind ca eliberatori în garnizoana lor din timp de 
pace, ostaşilor noştri li s-a confirmat ştirea cu privire la comportamentul 
vandalic al ungurilor cu camarazii lor căzuţi pe câmpul de bătălie relatată 
astfel de generalul Mociulschi: „Vânătorii noştri de munte au făcut să eşueze 
planurile comandamentului horthyst de a pătrunde prin Defileul Crişului 
                                                 
208 General (r) Radu Niculescu-Cociu, General (r) Nicolae Cambrea, Până la victoria finală 
asupra fascismului, în „23 august 1944”, Bucureşti, 1964, p. 114 
209 General de armată Iacob Teclu, Oradea, în „Anale de istorie”, nr.5/1965, p.141-142 
210 Ibidem 
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Negru în adâncimea Transilvaniei. Ofensiva lor a fost înfrântă în luptele 
pentru Beiuş, unde a avut atât de grele pierderi încât n-au mai îndrăznit să 
facă un pas mai departe. În schimb, au făcut altceva la Beiuş. S-au dedat la 
o serie de atrocităţi şi fărădelegi. Trupurile vânătorilor de munte, căzuţi în 
lupte au fost aşezate pe tancuri şi plimbate pe străzile oraşului pentru a 
intimida populaţia. Călcând legile războiului, hortişti au ucis şi schingiuit 
cetăţeni nevinovaţi, s-au răfuit crunt mai ales cu cetăţenii români bănuiţi că 
au ajutat pe ostaşii noştri în luptă. Acestora le-au devastat tot, le-au dat foc 
la case. În comuna Gepiu, de pildă, au înhămat la căruţe români şi i-au 
biciuit. Unui fierar, tot de origine română, i-a pus în cap un ceaun înroşit. Şi 
câte alte crime bestiale n-au săvârşit aceşti nelegiuiţi! Crimele comise 
stârneau în rândurile luptătorilor noştri o şi mai aprigă dorinţă de a-l 
înfrânge pe cotropitor şi a-l alunga de pe pământul patriei”211. 

Dând pinteni ofensivei, generalul Mociulschi, înţelegea să ajungă din 
nou în aceeaşi lună la Oradea cunoscând condiţiile de teroare în care vieţuiau 
românii în acest oraş. Domnia sa era la curent cu cele întâmplate în urbea de 
pe Crişul Repede încă din primele clipe în care armata ungară de ocupaţie a 
pus bocancul pe pământul românilor şi pe viaţa orădenilor. Zdrobind din 
mişcare rezistenţele opuse de inamic, îndeosebi pe localităţi, puncte obligate 
de trecere, păduri, vânătorii de munte au eliberat un număr important de sate, 
depăşind şi sinistra linie de demarcaţie. 

În ajunul intrării trupelor, gardiştii zdrenţăroşi băteau la gemurile 
locuitorilor, somându-i să împodobească ferestrele cu flori şi lumânări şi cu 
tabloul lui Horthy. Oraşul a fost ocupat în fine de trupe. Populaţia aştepta 
înfrigurată intrarea trupelor. De prima dată intrară treizeci de autocamioane 
cu soldaţi. 

Coborând în Piaţa Unirii şi la periferii, înconjurând oraşul, s-au 
format apoi în patrule şi au început să cutreiere străzile, în aplauzele 
ungurilor. De bucurie, sau simţindu-se victorioşi, soldaţii unguri împuşcau 
pe străzi. Probabil că voiau să-i intimideze pe valahii, care, eventual ar fi 
încercat o rezistenţă. Apoi au procedat la rechiziţionarea vehiculelor ce le 
găseau în oraş. Aceasta a fost prima nemulţumire a unei părţi din populaţie. 
În prima zi de când veniră se dădură la jaf, fie el numai asupra maşinilor de 
lux, trăsurilor şi căruţelor. 

Soldaţii cântau marşuri ungureşti. Ei erau abordaţi de femeile şi 
fetele maghiare cu flori, care îi sărutau în stradă şi-i chemau în casele lor. 
Aici îi ospătau cu mâncare şi beutură, apoi li se dădeau lor făcând orgii de 
bucurie. Amorul liber se practica pe toată linia, femeile ne mai ţinând cont 

                                                 
211 General locotenent (r) Leonard Mociulschi, Asaltul vânătorilor de munte, Bucureşti, 
1967, p.43 
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de nici o normă. Chiar unii bărbaţi, după ce beau cu soldaţii, plecau de acasă 
pentru a da prilej soţiei lor să facă dragoste cu soldaţii212. 

Cuvântul de ordine „Înainte, spre Oradea!”, apărut într-o Foaie 
volantă, editată la Divizia „Tudor Vladimirescu”, avea o mare încărcătură 
istorică. Reprezenta un îndemn adresat ostaşilor spre îmbărbătare în luptele 
din ultimul act al simfoniei eliberării oraşului de pe Crişul Repede. „După o 
săptămână de linişte în sectorul nostru - se arăta între altele în foaie - 
pandurii se avânt în atacul hotărâtor pentru Oradea. Drumurile de retragere 
ale germanilor şi maghiarilor sunt tăiate (…). Pentru viitorul nostru şi al 
familiilor noastre, într-o Românie liberă, independentă şi democratică, 
Înainte!”213 

Atacul a început la 11 octombrie, când forţele grupării mobile a 
frontului au ajuns în raionul Biharia, în măsură să acţioneze spre Oradea. În 
dimineaţa acelei zile, la orele 7,40, după o pregătire de artilerie de 20 
minute, care a neutralizat rezistenţele inamice de la Nojorid şi Leş, Divizia 
„Tudor Vladimirescu” a pornit la atac, având în primul eşalon două 
regimente de infanterie sprijinite de câte un divizion de artilerie. Regimentul 
1 Infanterie, care fusese trecut la dreapta diviziei, a atacat spre colţul de sud 
al satului Nojorid şi până la orele 16 a reuşit să pătrundă la vest de şosea şi 
să taie legătura între unităţile inamice de la Nojorid şi cele de la Leş. 
Regimentul 2 Infanterie şi-a îndreptat atacul spre Leş, reuşind să pătrundă cu 
parte din forţe în interiorul satului, să respingă contraatacurile fasciste şi să 
înceapă curăţirea localităţii. Acţiunea Regimentului 2 Infanterie la Leş a fost 
ajutată de către dreapta Diviziei 3 Munte care a învăluit satul pe la vest. 
Regimentul 3 Infanterie, aflat la Păuşa în eşalonul doi, a ajuns în acest timp 
la 400 m sud-est Nojorid. La orele 18, divizia a primit ordin să se oprească, 
şi să consolideze aliniamentul atins.  

Pe frontul Diviziei 3 Munte, care îşi reorganizase comandamentul, 
trecând comanda Grupului 6 Vânători Munte la dreapta dispozitivului, 
pregătirea de artilerie a început la aceiaşi oră şi după 20 minute unităţile au 
pornit la atac. Grupul 6 Vânători Munte (trei batalioane), întărit cu două 
divizioane aruncătoare de mine, un pluton pionieri, Regimentele 484 şi 1324 
artilerie antitanc sovietice, a atacat în lungul căii ferate care duce spre 
Oradea. Pe direcţia Roit, Toboliu a atacat Grupul 3 Vânători Munte (două 
batalioane), întărit cu un divizion de aruncătoare de mine, un pluton pionieri 
şi o baterie din Regimentul 484 artilerie antitanc. În rezerva diviziei se aflau 
un batalion vânători munte şi batalionul de pionieri. 

                                                 
212 Tiron Abani, op.cit., p.23-24 
213 Ziarul „Înainte”, organ de presă al Diviziei „Tudor Vladimirescu”, din 19 octombrie 
1944 
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Atacul diviziei s-a lovit, de la început, de puternice rezistenţe inamice 
la sud de gara Leş, la cota 112 şi pe marginea satului Roit. Înfrângând 
inamicul aflat pe direcţia sa de înaintare, Grupul 6 Vânători Munte a pătruns 
în adâncimea apărării inamice, şi după ce a respins puternicele contraatacuri 
date din raionul nord – Pusta Macea şi dinspre gara Leş, a ajuns, către orele 
16, pe aliniamentul 200 m sud gara Leş, 1 km sud Pusta Macea. În acelaşi 
timp, Grupul 3 Vânători Munte a pătruns în Roit şi a început curăţirea 
localităţii. 

Către seară, Regimentul 13/24 Artilerie Antitanc a primit ordin să se 
deplaseze în fâşia de ofensivă a Diviziei „Tudor Vladimirescu”. În cursul 
nopţii de 11/12 octombrie, Diviziile „Tudor Vladimirescu” şi 3 Munte au 
primit următorul ordin de la Corpul de armată: "Gruparea mobilă a 
Frontului 2 Ucrainean,  a ajuns la nord, la marginea oraşului Oradea Mare 
şi, în cooperare cu tancurile, duce lupte pentru cucerirea oraşului. Ordon să 
treceţi la ofensivă hotărâtă pentru cucerirea oraşului Oradea Mare”. 

A doua zi, Divizia „Tudor Vladimirescu” a reluat atacul cu 
Regimentele 1 şi 3 Infanterie. Regimentul 2 Infanterie a rămas în eşalonul 
doi, pentru a lichida rezistenţa inamică din satul Leş. Până la orele 8, 
regimentele din primul eşalon au ocupat satul Nojorid, după care au trecut la 
urmărirea inamicului spre nord. 

Seara, după ce înfrânsese rezistenţele succesive opuse de inamic, 
divizia a pătruns în Oradea dinspre sud-vest şi, în cooperare cu Divizia 337 
Infanterie sovietică, a curăţit oraşul şi a ajuns cu Regimentele 1 şi 3 
Infanterie pe marginea de nord, iar cu Regimentul 2 Infanterie pe marginea 
de sud a localităţii. 

Divizia 3 Munte a continuat atacul cu dreapta pe direcţia gara Leş - 
Sîntandrei şi cu stânga pe direcţia Roit, Toboliu. Grupul 6 Vânători Munte, 
în cooperare cu Regimentul 2 Infanterie din Divizia „Tudor Vladimirescu”, a 
cucerit gara Leş, după care, trecând la urmărire, a ajuns până seara pe Crişul 
Repede, ocupând localitatea Sîntandrei. La vest, Grupul 3 Vânători Munte, 
care fusese oprit de rezistenţe puternice la Ferma Tămăşeu, a reuşit să le 
respingă şi să ocupe localitatea Toboliu. 

În seara zilei, dreapta Corpului 33 Armată a stabilit joncţiunea la nord 
de Oradea cu unităţile Corpului 4 Cavalerie de Gardă din gruparea mobilă a 
frontului. Astfel, manevra concepută de comandamentul frontului pentru 
încercuirea forţelor inamice de la vest de Oradea a fost terminată cu succes. 

Pe frontul interior al încercuirii se găseau: forţele principale ale 
grupării mobile a frontului, pe aliniamentul nord-est Kaba, Derecske, 
Beretujfalu, sud Biharia: marile unităţi a Corpului 33 Armată pe Crişul 
Repede, între Oradea şi Toboliu; Armata 6 tancuri între Komadi, nord 
Csökmö; Corpul de cavalerie român şi Divizia 8 Cavalerie sovietică pe 
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aliniamentul nord Szeghalom, vest Bakonyszeg, Nagy Bajom şi Corpul 49 
Armată între Bihar Udvary, est Püspök Ladany. 

Frontul exterior al încercuirii era asigurat către est şi nord de către 
gruparea mobilă care avea parte din forţe pe aliniamentul est Biharia şi 
Pocsay, nord Henczida şi Sărand, nord-est Hajdu – Szoboszlo sud-est 
Nadudvar. Rolul principal în executarea acestei manevre a revenit grupării 
mobile a frontului, care, în decurs de trei zile, a pătruns peste 75 km în 
spatele inamicului, deschizându-şi drumul prin lupte grele, într-un teren 
desfundat de ploi şi lipsit de comunicaţii practicabile. 

În noapte de 12/13 octombrie, trupele sovietice şi române de pe 
frontul de vest Oradea au trecut la lichidarea inamicului încercuit. Diviziile 
„Tudor Vladimirescu” şi 3 Munte au primit ordin să-şi schimbe direcţia de 
înaintare către vest, spre Tărian, să forţeze Crişul Repede şi să continue 
ofensiva spre Girişul de Criş, Berek Böszörmeny, pentru a ajunge în seara 
următoare pe şoseaua Mezö Szasz, Kereszegapatti, şi a strânge, dinspre est, 
cercul în jurul grupării inamice. În aceeaşi noapte, forţele inamice bătute în 
raionul Oradea  şi-au reconstituit apărarea pe aliniamentul vest Tărian, 
Cheresig, nord Körösszakal, Homorg şi Komadi. 

Aşa s-a încheiat una dintre cele mai importante şi frumoase bătălii, 
din punct de vedere al artei militare, cu o victorie româno-sovietică 
strălucitoare, ca şi libertatea adusă, în 
vârful baionetelor, pentru Oradea şi 
partea vestică a judeţului Bihor, 
oraşul devenind în scurt timp iarăşi 
capitala judeţului. După patru ani de 
pribegie,  oficialităţile refugiate la 
Beiuş, ca şi o parte a populaţiei, se 
vor întoarce în urbea lor, graţie 
braţului vânjos al ostaşului care e tot 
mai puţin preţuit! 

Lovitura de ciocan a fost 
încununată de succes. Punctul final al participării Diviziei 3 Munte la bătălia 
Oradiei poate fi considerat momentul ieşirii forţelor ei pentru a doua oară, pe 
Crişul Repede, în seara zilei de 12 octombrie 1944. Sau cum se exprima un 
participant la acest act emoţionant: „Inamicul a fost respins. Batalionul de 
moţi ajunge în partea de vest a oraşului. Trece pe lână localitate şi se 
îndreaptă spre graniţă. În oraş pătrund alte unităţi care se află în dreapta 
noastră. Pe înserat ajungem pe malul Crişului Repede. Inamicul s-a 
cramponat pe malul de dincolo. Încearcă să reziste. Companiile din prima 
linie ţin malul sub foc. 

 
Vânătorilor D. 3 M., Cheresig 
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Se caută locuri de trecere. Compania cercetare trece prin apă şi 
manevrează. Deschide drumul şi celorlalte subunităţi. Continuăm înaintarea 
şi ajungem la graniţa veche. Se aud din nou urale. Beretele se aruncă în sus. 
Se trag salve de arme automate spre cer. Se trag şi rachete. 

Sergenţii Enache şi Delu scot lopeţile. Fac câteva muşuroaie şi înfig 
pari în loc de borne: Aici e graniţa noastră, fraţilor… În veci vecilor va fi 
aici… Ura!… Ura!… La 12 octombrie 1944, o dată cu căderea nopţii, am 
trecut graniţa. Mâine vom porni din nou la drum”.214 

La balada ostaşului 
român, cercetarea noastră 
primeşte, cu ospitalitate, 
informaţii din cripta amintirilor, 
din partea celor care au 
contribuit la eliberarea oraşului 
şi restabilirea graniţei normale 
în partea de vest a României. 
Le oferim cu plăcere şi onor 
cuvântul: Locotenent-colonel (r) Atanase Vlăduţ, Batalionul 5 Vânători de 
Munte, Divizia 3 Munte: „În ziua de 27 septembrie 1944, primele noastre 
patrule au ajuns la linia de demarcaţie stabilită prin Dictatul de la Viena (la 
sud-vest de Oradea). Cu lopeţile şi cu paturile armelor au fost scoase 
bornele hotarului nedrept. «Nu aceasta este graniţa noastră», puteau fi 
auzite strigătele dezlănţuite ale luptătorilor. «Graniţa noastră este dincolo 
de Oradea. Acolo pe frontieră sunt adevăratele borne!» Am trecut cu 
entuziasm hotarul vremelnic. Am intrat în comuna Bicaci (23 km sud-vest 
Oradea), unde locuitorii ne-au întâmpinat sărbătoreşte cu ghirlande de flori 
şi steaguri tricolore, cu multe gesturi de atenţie şi bucurie. Depăşisem 
comuna, când după circa doi kilometri inamicul ne-a primit cu focuri de 
arme automate, fiind obligaţi să ne desfăşurăm în formaţii de luptă. 

În faţa noastră era o baltă lungă şi lată. Ne-am apropiat de ea, 
folosind la maximum acoperirile din jur. Era foarte frig, dar în focul luptei şi 
frigul te încălzeşte! Am intrat cu toţii în apă. La un moment dat nu se mai 
vedeau decât braţele care ţineau deasupra capului armele şi sacii de spate. 
La câteva minute, după trecerea bălţii, am început mişcarea cu coceni de  
porumb, frunze de dovleac, cu ierburi pe noi, aşa încât nu se mai vedeau 
moţii, de parcă îi înghiţise pământul. Nu peste mult timp s-a dat semnalul de 
plecare la atac. Într-o clipă porumbiştea a prins viaţă, iar armele glas. 
Inamicul surprins a ripostat, dar fără efect. Unde să tragi mai întâi?... Am 
asaltat, şi baionetele vânătorilor de munte, ca nişte săgeţi aducătoare de 

                                                 
214 Batalionul de moţi „Avram Iancu”, p. 88 

 
Sursa: Armata română în al doilea război mondial, 

Ed. Militară, Bucureşti, 1995, p. 142 
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moarte, au făcut ca inamicul să părăsească poziţia, buimăcit şi înfricoşat, 
cât şi cum a putut mai repede. Am luat cu acea ocazie numeroşi prizonieri”. 

General de corp de armată (r) Marin Badea Dragnea, pe front 
sublocotenent, comandant de pluton şi companie în Regimentul 3 Infanterie, 
din Divizia „Tudor Vladimirescu” relatează: „La 25 septembrie 1944, după 8 
zile de marş, am ajuns la Beiuş, la poalele vestice ale Munţilor Apuseni, 
după un marş greu şi obositor. Nu era însă timp de odihnă, fiindcă ne-am 
angajat pe direcţia Beiuş, Salonta, Felix, Oradea, în strâns contact cu 
inamicul. În seara zilei de 26 septembrie, am fost chemat de comandantul 
regimentului, locotenent-colonelul Ştefan Dinescu, care mi-a ordonat o 
misiune de mare importanţă. În cursul nopţii  trebuia să mă infiltrez cu 
plutonul în dispozitivul inamicului şi să capturez prizonieri. Misiunea a fost 
îndeplinită fără pierderi, capturând o grupă de mitraliere şi soldaţi germani. 
Informaţiile furnizate de prizonieri au fost importante, de mare folos pentru 
statul major al diviziei şi al regimentului. Câţiva ostaşi din pluton, între care 
sergentul Alexandru Vânău, comandantul grupei 4, au fost distinşi cu 
medaliile „Virtutea militară” şi „Bărbăţie şi Credinţă”. Eu însumi am fost 
decorat cu Ordinul „Coroana României” cl. V-a, cu panglică de Virtute 
Militară şi frunze de stejar, pe care l-am primit mai târziu, în Spitalul de 
zonă interioară nr.105 Sinaia, unde mă aflam internat, precum şi Ordinul 
sovietic „Steaua Roşie”. 
 În dimineaţa zilei de 27 septembrie, după o pregătire de artilerie, a 
început atacul. Plutonul meu acţiona de-a lungul şoselei Salonta, Leş, 
Nojorid, Oradea. După câteva ore de lupte grele, înaintarea regimentului a 
fost oprită de un contraatac inamic în zona Aerodrom – Căzărmile Roşii. 
Contraatacul a fost respins şi regimentul şi-a reluat înaintarea, iar către 
seară am ajuns la pârâul Peţa (Est Oradea). 

Luptele din zilele 27, 28 şi 29 
septembrie au fost extrem de intense. Inamicul 
nu se putea împăca cu ideea că trupele noastre 
pătrunseseră aşa de aproape de oraş. De 
aceea, a contraatacat continuu. În sectoarele 
companiilor a 7-a, a 8-a şi a 9-a din 
batalioanele 2 şi 3 ale Regimentului 3 
Infanterie s-au produs numeroase 
contraatacuri inamice soldate cu pierderi de 
ambele părţi. 

În cursul zilei de 30 septembrie, inamicul a contraatacat cu forţele 
Diviziei 12 Infanterie maghiare şi unităţi germane sprijinite de tancuri, 
artilerie şi aviaţie. Contraatacul a pătruns în zona de apărare a Diviziei 337 
sovietice şi apoi în flancul drept al Diviziei 3 Munte. În cele din urmă, cu 
eforturi deosebite, inamicul a fost respins cu mari pierderi pentru trupele 

 

 
Eroul Suciu Lazăr, la Gepiu 
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proprii: comandantul Regimentului 2 Infanterie, locotenent-colonel Ion 
Buzoianu cade în luptă în fruntea regimentului; au fost grav răniţi şi 
colonelul Nicolae Cambrea, comandantul diviziei şi locotenent-colonelul 
Iacob Teclu, şeful de stat major. De asemenea, subliniez că regimentele 
diviziei au suferit mari pierderi în soldaţi, subofiţeri, ofiţeri şi pagube 
materiale de război, fiind obligate ca, în cooperare cu Divizia 3 Munte şi 
Divizia 337 Infanterie sovietică, să se replieze pe aliniamentul Leş, Chişirid, 
Nojorid. Între timp s-a pregătit ofensiva trupelor româno-sovietice, pentru 
eliberarea completă a nord-vestului Transilvaniei şi a oraşului Oradea 
Mare. În ziua de 11 octombrie, după o amplă pregătire de artilerie şi aviaţie, 
unităţile diviziei au început ofensiva pe direcţiile Leş, Nojorid, Oradea şi 
Băile Felix, Oradea. Împreună cu Divizia 3 Munte română şi Divizia 337 
infanterie sovietică. Până în seara zilei au fost înfrânte rezistenţele inamice, 
iar localităţile Chişirid, Leş, Nojorid, eliberate. În dimineaţa zilei de 12 
octombrie am pătruns în Oradea. În după amiaza acelei zile, diviziile au 
ajuns la hotarul firesc al României. 

Cu emoţie îmi amintesc când comandantul companiei 7, locotenentul 
Petre Draga, cu o trupă de pistolari, a înălţat drapelul tricolor pe Primăria 
oraşului Oradea Mare, în ziua de 12 octombrie 1944. Pentru faptele de 
eroism ale companiei, locotenent Petre Draga a fost înaintat la gradul de 
căpitan şi decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a 3-a. 

M-am bucurat mult de succesul bravilor noştri ostaşi, dar bucuria 
mea a fost de scurtă durată deoarece în aceste crâncene lupte am fost rănit 
grav la braţul stâng de schijele unui proiectil de artilerie al inamicului. Cu 
lacrimi de durere şi întristare că părăsesc câmpul de luptă, am predat 
comanda plutonului sergentului Alexandru Vânău, cel mai curajos şi 
destoinic comandant de grupă, fiind evacuat. 

Luptele din zona Oradea Mare, de la 27 septembrie la 12 octombrie 
1944, ne-au costat scump, mulţi soldaţi, gradaţi, subofiţeri sau ofiţeri au 
căzut la datorie şi se odihnesc în cimitirul eroilor din Municipiul Oradea. 

Din cauza complicaţiilor operaţiei, am trecut prin spitalele Z.I. (zona 
interioară) Beiuş, Alba Iulia, Braşov, Sinaia, precum şi Spitalul Militar 
Central şi Spitalul Panduri Bucureşti. Doresc sincer şi din inimă să 
mulţumesc celor care timp de 4 luni s-au străduit să-mi salveze braţul stâng 
– locotenent-colonelul dr. Petrulian, locotenent-colonelul dr. Mareş, 
locotenent-colonelul dr. Berceanu, maiorul dr. Cădere, mari chirurgi ai 
spitalelor noastre. Parcă destinul înadins m-a însemnat să-mi aduc aminte 
de modesta mea contribuţie la luptele eroice la care am participat pentru 
eliberarea oraşului Oradea Mare. Au trecut 54 de ani de atunci. Camarazii 
săi de luptă evocă cu durere, dar şi cu mândrie, faptele de vitejie ale 
comandantului batalionului 3, maiorul erou Grigore Irofte – rănit grav în 
fruntea batalionului. Totuşi, el îndeamnă ostaşii să lupte pentru Patrie mai 
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departe. Se stinge din viaţă pe câmpul de luptă având ambele picioare şi 
braţul stâng zdrobite. A fost decorat de regele Mihai cu Ordinul „Mihai 
Viteazul”, post mortem. De asemenea a căzut în luptă căpitanul Mihai Ivan, 
comandantul batalionului 2 şi el decorat post mortem cu Ordinul „Mihai 
Viteazul”. Mulţi soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri din marea unitate au 
fost distinşi cu medalii şi ordine de vitejie, iar cu Ordinul „Mihai Viteazul”, 
38 ofiţeri, din care 11 post mortem. Mulţi ostaşi din Diviziile 3 Munte, T.V. şi 
337 sovietică se odihnesc în Marele cimitir al eroilor români şi străini din 
oraşul Oradea Mare” 215. 

Dumnezeu să-i odihnească în pace! Ne închinăm cu pioşenie şi 
recunoştinţă în faţa memoriei eroilor căzuţi în luptele duse pentru eliberarea 
oraşului Oradea şi a sfântului pământ românesc al Transilvaniei216. 

Mesajul celor mai vârstnici ostaşi ai ţării către tânăra generaţie şi 
către toţi ostaşii din armata română este de a cinsti, cu adâncă recunoştinţă, 
jertfa celor peste 55.000 soldaţi, gradaţi, subofiţeri, ofiţeri şi generali căzuţi 
pentru eliberarea Transilvaniei, în memoria cărora s-au amenajat cimitire de 
eroi şi s-au ridicat, ca nişte borne ale vitejiei româneşti, monumente, 
obeliscuri, plăci comemorative. Ele trebuie îngrijite şi păstrate cu sfinţenie 
de către toţi cetăţenii ţării. Totodată, adresăm mesajul şi dorinţa de pace la 
hotarele Voievodului Menumorut, pe care le vom apăra cu demnitate şi 
vrednicie atâta cât vom fi în viaţă, spre gloria şi libertatea României.  

 
Dispozitivul de luptă al Bătăliei pentru Oradea 

                                                 
215 Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, 1941-1945, Bucureşti, 1998, p. 84-87 
216 Jertfa de sânge a Bihorului,  
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DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL  

 
Cercul Militar a revenit în garnizoana Oradea. La ordinul nr. 336 din 

17 mai 1946, colonelul Vasile Forna217, comandantul Garnizoanei Oradea, 
raporta ministrului de război faptul că Cercul Militar Oradea a fost evacuat 
de Regimentul 1 Infanterie Fortificaţii, dar nu se cunoşteau date cu privire la 
patrimoniul existent al acestuia. Se ştia însă faptul că la acea dată fostul său 
local, din cazarma Regele Ferdinand, era în totalitate ocupat de trupele 
sovietice. Prin urmare, pentru Cerc s-a alocat un spaţiu impropriu în cazarma 
Regimentului 18 Infanterie. În baza ordinului general nr. 37, din 29 iunie 
1946, s-a trecut la organizarea de activităţi şi manifestări specifice, 
corespunzător sezonului, iar beneficiile rezultau din perceperea unor taxe la 
invitaţii, biletele de intrare, şi diferenţa de preţ la tombolă şi bufet. Veniturile 
astfel obţinute trebuiau virate în contul Casei Cercurilor Militare.  

Datorită sărăciei de după război toate manifestările trebuiau sprijinite 
de economatele garnizoanelor şi de formaţiunile de servicii pentru 
aprovizionarea bufetului. Pe 6 august 1946, custodele Cercului subofiţerilor, 
plutonierul major şef Dumitru Domocoş, înainta comandantului garnizoanei 
un proces-verbal întocmit la Adunarea generală a subofiţerilor şi hotărârea 
privind reţinerea a 0,40% din soldă ca şi cotizaţie lunară218.  

Cât priveşte terenurile care erau în proprietatea Cercului 
Subofiţerilor, conform evidenţelor de carte funciară, acestea au fost: un loc 
de casă cuprins în CF nr. 4433, nr. serial 2-3, nr. topo 8906/1 în întindere de 
79 st.p. şi topo 8906/2, în extindere de 165 st. p., deci în total 234 st. p, sau 
842 mp Terenul a fost cumpărat de Cercul subofiţerilor Oradea în 1940, cu 
suma de 500.000 lei, şi valora 10.000.000 lei în 1946, când colonelul 
Enăchescu înainta raportul219. Până la data încheierii cercetării noastre nu am 
identificat cu precizie localizarea CF-ul, respectiv nu am putut identifica în 
teren acel amplasament. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, 
la solicitarea noastră, ne-a eliberat xerocopii după CF-ul în cauză, dar 
niciodată referitor la serialul 2-3 şi dezmembrarea numărului topografic. 
Deoarece nu dispunem, deocamdată, de contractul de vânzare-cumpărare 
prin  care Cercul Subofiţerilor Oradea a dobândit acel imobil, ne rezervăm 
dreptul de a continua investigaţia, în paralel cu ipoteza că acel imobil nu a 
fost transcris în coala funciară, ştiute fiind două lucruri: cedarea teritoriului 
în 1940 şi încadrarea acelui oficiu cu funcţionari al căror interese erau 
contrare celor româneşti, chiar şi după 12 octombrie 1944, când Oradea a 

                                                 
217 Colonelul Forna, comandant al Cercului de Recrutare Bihor, și al Comenduirii Pieții. 
218 Ibidem, dos. 118, p. 238 
219 Ibidem, p. 216 
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fost eliberată de Divizia Tudor Vladimirescu220, în cooperare cu Divizia 3 
Munte și Divizia 337 Infanterie sovietică. 

În anul 1945, colonelul Bacaloglu revenea la Oradea având în cârcă 
trei sferturi de veac şi încă avântul de a readuce la Oradea, în continuare, 
„Reuniunea Cele Trei Crişuri”. Împrejurările vitrege l-au dezarmat pentru 
prima oară pe eroul de la Mărăşeşti. De acolo, s-a ales măcar cu pieptul ornat 
cu ordine, între ele fiind şi „Legiunea de Onoare” a Franţei. Dar pe frontul 
cultural al Oradiei, nu s-a ales nici măcar cu o simplă inscripţie. Deşi n-a fost 
alt orădean care să menţină fără întrerupere (1919 - 1940) stindardul activ al 
întregii vieţi culturale în Oradea. Recunoştinţa e o floare rară! S-au îndurat, 
peste timp, torcătoarele sorţii şi, după o lungă noapte, revine spiritul 
neadormit al colonelului George Bacaloglu întrupat într-un alt personaj, 
colonelul Dr. Ioan Țepelea. Deși nu s-au cunoscut deloc, neputându-se 
întâlni în viaţă, urmașul său va continua, pe alt plan, opera sa culturală.  

Perioada următoare, din intervalul 1945-1989, corespunde dominaţiei 
socialismului tip dictatorial. A fost o etapă a dezorientării îndelungate 
impusă, sugerată și programată care a generat deprimare, iniţiative reduse și 
reprimare. Ceva plutea, sau era prezent: „la coadă de la pâine, lapte, 
tacâmuri… Iar cenzura atotprezentă sabota sau/și, oprea orice formă a 
creaţiei ce nu era pe placul tovarășului de la partid” 221.  

Perioada de după 1989 deschisă tot în mod violent, printr-o revoluţie 
a înlocuit regimul socialist. Modalitatea urmată a fost insuficient gândită, 
fără nici un plan, bâjbâind sub dominaţia unor ambiţii personale, alimentate 
tot din exteriorul ţării (de data aceasta cu largul concurs al copiilor și 
nepoților celor sosiți pe tancuri sovietice). Este motivul principal al derutei 
de la începutul anilor '90. În loc să se apeleze la o bogată şi utilă experienţă 
acumulată de România interbelică, s-a recurs la un procedeu criticat şi de 
Stalin, acela de a distruge fără discernământ ceea ce crease regimul 
anterior. Distrugerea construcţiilor, C.A.P.-urilor, lichidarea proprietăţii de 
stat, închiderea minelor ş.a. Toate dictate din exterior ca şi în regimul 
socialist, însă din sens opus de astă dată. Nu dinspre răsărit, ci dinspre apus. 
Consecinţele sunt acum arhicunoscute şi trăite din plin, din păcate, fără 
putință de reparație. Amintim totuşi câte ceva: transformarea țării în piață de 
desfacere a mărfurilor de calitate îndoielnică ca urmare a fărâmiţări 
agriculturii, importarea produselor agricole, falimentarea marilor 
întreprinderi (marea industrie - mormane de fier vechi222), importarea unor 
                                                 
220 Gh. Tudor, Constantin Moșincat, Ioan Tulvan, 30 de zile în fața morții. Bătălia pentru 
Oradea, Editura Tipo MC, Oradea, 2004 
221 Emil I. Roșescu, Despre faptele de cultură, interviu cu Ioan Țepelea, în Ioan Țepelea, 
Spiritul lui Olahus. Cartea A.S.L.A., Editura Cogito, Oradea, 2003, p. 251 ș urm 
222 Susținere enunțată de primul ministru al României Petre Roman, al cărui tată Valter 
Roman, cu gradul de Lt. Col. , prezenta la conferința pe țară a secunzilor E.C.P., din 9 
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categorii de îndeletniciri noi: şomaj, infracţionalitate și trafic de persoane în 
scop sexual, exodul creierelor (informaticieni, doctori, ingineri, profesori,) și 
a forței de muncă tinere, calificată, creşterea datoriilor externe și 
împrumuturi de 5/7 ori peste nivelul dobânzii de piață europeană, creşterea 
continuă a inflaţiei, deprecierea monedei naționale și neîncrederea în valorile 
de patrimoniu național, scăderea continuă a nivelului de trai.  

Care poate fi într-o asemenea situaţie starea generală de spirit? în 
mod inevitabil domină deprimarea, nesiguranţa zilei de mâine, exodul 
exasperant mai ales al tinerilor. Tot mai mulţi nostalgici ai socialismul. 
Autocenzura este indirect atotprezentă prin afişarea obsedantă în mediile 
electronice şi scrise a sperietoarei că răspunde fiecare (de parcă n-ar şti!) 
pentru ideile şi opiniile sale. Criteriul suprem de orientare în societate şi 
viaţa personală a devenit banul223, ajuns pe mâna, de multe ori ca urmare a 
infracțiunilor economice, privatizări eșuate și deturnate de la sens . În aceste 
condiții se ridică firesc întrebarea: care ar fi oare cel mai potrivit criteriu de 
apreciere în ştiinţă, artă, morală şi oriunde calcă picior de om?. Viaţa 
culturală în declin în toate ramurile sale! Îndemnul spre înstrăinare și pentru 
apreciere a tot ceea ce e străin! Ești catalogat pe loc, cu ștampilă stigmatizat, 
dacă îndrăznești să vorbești de vreo realizare a neamului tău! Tot ce fost 
odată musai demolat. Și istoria!, dacă nu te înscrii în curentul monarhist 
(eludând cu bună știință adevărul: Regele Mihai I a trădat neamul românesc 
de două ori: prima dată la 23 august 1944, după lovitura de stat, a doua oară 
semnând declarația de la Budapesta din iunie 1989, când a promis: „dacă 
ajunge pe tronul României restituie Ardealul ungurilor”)224. Tot circul 
mediatic la înmormântarea soție Ex-regelui, Ana de Bourbon Parma – 
chipurile „regina României” - falsuri trâmbițate trei zile pe toate posturile 
                                                                                                                             
septembrie 1946, tema:  „Considerațiuni asupra muncii de educație în unități”. S-a născut 
Ernő (Ernest) Neuländer într-o familie de evrei stabilită la Oradea. După 1936 s-a înrolat 
voluntar în Brigăzile Internaționale de partea forțelor republicane din Spania sub numele 
Walter Roman, ani evocați în volumul autobiografic Sub cerul Spaniei. Cavalerii speranței. 
La Radio Moscova, i-a avut în subordine pe Ana Pauker, Leonte Răutu și Iosif Chișinevschi. 
În timp ce Ana Pauker s-a reîntors în România îmbrăcată în uniforma sovietică, Valter 
Roman s-a reîntors pe un tanc sovietic, ca locotenent-colonel în cadrul Divizia Horia, 
Cloșca și Crișan, constituită din prizonieri de război români aflați în URSS. A fost decorat 
în 1945 în Uniunea Sovietică cu ordinul Steaua roșie. În același an, sub ocupație sovietică și 
sub noul regim dominat de comuniști, a fost avansat în gradul de general-maior în armata 
română. În 1946, Valter Roman a fost numit șef al Direcției de Educație, Cultură și 
Propagandă a Armatei, iar între 1947- șef al Direcției Superioare Politice a Armatei. În 
1951 devine membru al CC al PCR și ministru al Poștelor și Telecomunicațiilor (până în 
ianuarie 1953, când a fost înlăturat din funcții odată cu îndepărtarea „grupului Luca-Pauker-
Georgescu"). Din 1954 până la moarte a fost director al Editurii Politice, el susținând că 
astfel ar fi fost „marginalizat” de regim. 
223 Apud, Emil I. Roșescu, Despre faptele de cultură… 
224 Col. Dr. Constantin Moșincat, Psihologia nostalgiei și …bietul afiș, în buletindecarei.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Moscova&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ana_Pauker
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonte_R%C4%83utu
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naționale de televiziune!, când e cunoscut că cel care beneficia de rentă 
viageră de la statul român, de 12.000 dolari/lună, conform promisiunii lui 
Petru Groza, s-a căsătorit după ce a semnat actul de abdicare pentru sine, și 
urmași. Pe cine reprezintă prințul Duda?. De unde provine starea de confuzie 
și neînțelegere, vrajba și disputa, gâlceava provocată de cei ce se pretind 
capete încoronate? Acesta-i spiritul european al epocii? Cei ce mai citesc, 
descifrează printre rânduri sensurile și finalitatea cu care îmbrobodesc 
poporul noile politici dirijate de finanța mondială! 

Cinste acelora, (din fericire mai sunt destui), care mai citesc şi scriu 
carte cu tematică românească, în contra a ceea ce promovează cu frenezie 
fosta Editură Politică (de stat), rebotezată Humanitas (privată fără să fi fost 
cumpărată!), printr-o semnătură dezinteresată de salvare? de către ministrul 
Culturii (de atunci - 1990), Andrei Pleșu, în favoarea amicului său Gabriel 
Liiceanu (frumos și consistent cadou!) de denigrare, de către Tismăneanu 
(alt fiu de fruntaș sovietic, școlit prin occident), a culturii și chiar a limbii 
române (sâc literatură! A la Patapievici), sau/și Lucian Boia cu bășcălie la 
adresa faptelor istorice ale românilor! Dacă în perioada interbelică, iubirea 
de aproape domina conştiinţa morală ca spiritualitate intimă şi generalizantă, 
în perioada următoare, domina, inițial, lupta de clasă, lupta pentru existenţă, 
ura, legea talionului practicată tot mai frecvent în toată lumea, în Orientul 
Apropiat, zilnic şi fără sfârşire, urmată de ceva fără de sens și înțeles: Quo 
vadis elegantiae arbiter?. Decadență, desfrâu, corupție, persecuție și intrigă 
socială ridicată la rang de politică de stat ca în vremurile antice la curte lui 
Nero, pare a se repeta și a contura societatea viitoare. De la spiritul 
conștiinței naționale pentru Unire, la Pro Onoare și Patrie, la spiritul lui 
Olahus, de renaștere în spiritul lui Zamolxis al Daciei străbune ar fi sensul 
ce s-ar cuveni. În acest spirit ar trebui valorizate tainicelor informații despre 
steagul dacic, uriaș simbol național: „ca bolta cerului de necuprins”, cum 
splendid l-a definit Nicolae Iorga. În acest spirit ar trebui să revină 
dezvoltarea viitoare a Patriei libere, bogate și suverane. Și asta ar dobândi 
urgent RESPECT, de care poporul român are nevoie și pe care cetățenii săi îl 
datorează față de acei care s-au îngropat aici și la a căror „cruci, 
îngenunchiați am învățat patriotismul”225, pentru a trăi ca-n rai, aici, în 
România, ca în Grădina maicii Domnului!.  

Și pentru a redobândi încrederea, demnitatea și credința neamul 
românesc are nevoie de conducători în slujba sa, de elite care să producă 
binele meritat și așteptat. Și atunci cu ochii minții vom plasa în centrul 
preocupărilor și vom servi interesele și nevoile trupului propriu, și rănile 
provocate de praful de pușcă din trecut se vor cicatriza, iar sufletul ni se va 
tămădui topindu-se în acel spirit Zamolxian. Ceea ce purtau la vedere, la 

                                                 
225 Apud Constantin Moșincat, Steagul tricolor de la daci la români, lucrare în pregătire 
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cingătoarea de la brâu, ca simbol sfânt, ca și creștini ce erau, înaintea 
apariției creștinismului, strămoșii noștri daci: cuțitul curb, spicul de grâu și 
rigla cu 24 de gradații – ca reprezentare a luminii pentagramei dată de 
esența acesteia: iubirea și strălucirea ei, iertarea. Acest mod de viață i-a 
făcut prin columnă și prin steag nemuritori!  

Reîntoarcerea la tradiționala oală de lut, 
ornată cu pentagramă, ne-ar ține trează conștiința 
pentru iubire și iertare și îmbrăcați cu mândra 
haină națională cu ie și suman am putea fi ce-am 
fost odată și mai mult de atât! Să nu ne pierdem 
identitatea printre străini. Să ne botezăm pruncii în 
religia creștină a străbunilor, în credința divinității 
luminii, asemenea lui Zamolxe și Hristos cel 
Înviat. Credința ne-a fost lumina călăuzitoare, 
dreptatea ne-a fost morala, înțelepciunea bătrânilor 
ne-a fost dragostea față de aproape, jertfa și 
sacrificiul eroilor ne-au rămas ca moștenire, ca 
adevărate țesături de conduită civică ce nu se destramă. 

Între timp tendințele de schimbare, de modernizare au dus societatea 
românească postdecembristă spre dezorientare sub aspect social, politic, 
cultural, religios, moral. Și toate din cauza tendinței de a fi în „trend” cu 
timpul nou, european. La o asemenea tendință firesc se răspunde cu 
întrebarea: noi cine suntem și pe cine reprezentăm? La asemenea întrebare se 
evită răspunsuri tranșante, dar se lansează slogane pentru România: „să trăiți 
bine”, „lucru bine făcut”, „normalitatea socială”,„ bunăstarea colectivă”, 
„fără corupție”, „România educată”, „bunăstarea națiunii”, „mândri că 
suntem români”, „împreuna, patrioți în Europa”, „România în primul rând, 
fără hoție, ajungem departe, în Europa cu demnitate”, „Uniți în Europa”, 
ș.a., adică lozinci vânturate pentru a stoarce voturi. Așa se explică lipsa de 
interes pentru participarea la alegeri locale, naționale și europene.  

 

 
Icoane pictate pe sticlă: 

 Dana Maria Sotoc 
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DOCUMENTE 
Anexe 

1.  
Nr. 68226 1937 Iulie 31 

 
Preşedintele popotei Căminului Stâna de Vale 

 
Către 

Preşedintele Cercului Militar Oradea 
Am onoarea a vă face cunoscut următoarele: 
Din lipsă de înscrieri cu camere şi masă la Cămin, pe luna August a.c., începând de 

mâine 1 August a.c., la popota Căminului, nu vor lua masa decât un număr de circa 12 
persoane şi, datorită faptului că numărul este mic, iar piaţa şi transportul scumpe, costul 
meselor, la popota Căminului, va depăşi suma de 70 lei pe zi. 

Acest cost ridicat al meselor este datorat şi faptului că la popotă mai iau masa, fără 
plată, 3 persoane şi anume: 

1. Medicul Căminului; Lt. Dr. Ştefănescu E.R.98 S. 
2. I Stanciu, procurist la Mina de Cărbuni Jibou, a D-luiVavu, donatorul 

sticlăriei. 
3. Administratorul Căminului, Căpitan Cehan Vasile. 
Pentru a nu se mai încărca masa celor care plătesc, cu acea a celor 3 persoane de 

mai sus, gratuite, propunem: 
a). Pentru medicul Căminului şi procuristul Stanciu, să suporte Cercul Militar masa 

lor pe luna August (medicul 1-31 VIII şi Stanciu până la 12 VIII când pleacă). 
b). Pentru administratorul Căminului Cercului Militar, conform hotărârii ultimei 

adunări generale, când i s-a votat 100 lei pe zi Căpitanului Cehan, pe timpul cât va sta din 
ordin la Cămin, să i se plătească de Cercul Militar şi pe luna August această alocaţie de 
hrană, pentru a fi trecut şi el la masă cu plată.  

Rugăm a ne comunica hotărârea Dumneavoastră. 
Preşedintele popotei, 
Colonel I. Arhip 
 

2.  
Nr. 57227 1937 Iulie 23 

Căminul Ofiţerilor de la Stâna de Vale 
Către 

Preşedintele Cercului Militar 
Am onoarea a raporta următoarele: 
Pentru luna August a.c., la Cămin nu avem la camere decât următoarele înscrieri: 
1). Lt. Petroman S.R. 5 Roş. 1-15 August 2 persoane. 
2). Cpt. Forna C.12 J. 5 Roş. 1-15 August 2 persoane. 
3). Maior Ivanovici Dan R.33 A. 1-10 August 2 pers. 
4). Lt. Petrovici R.5 Roş. 1-30 August 2 pers. 
5). Medic Maior Arghernade Sp. M. 1-30 August 2 pers. 
6). Col. Ioanovici R. C. G.A. 1-30 August 3 pers. 
7). Pr. Cpt. Marian 1-15 August 2 pers. 

                                                 
226 Ibidem, dos. 1935, p. 170 
227 Ibidem, p. 172 
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8). Maior Tănase C.R.B. 1-30 August 2 pers. 
Faţă de înscrierile de mai sus, vor fi ocupate 8 camere din 24 ale Căminului, plus 

apartament etaj popotă 2 camere. 
Statutul Căminului prevede ca atunci când sunt 8-10 persoane la masă, popota 

căminului să funcţioneze iar pe de altă parte, d-l General Comandant al C.6.A., care este 
prezent aici la Cămin şi va sta probabil până la finele acestei luni, a fost de părere ca oricare 
ar fi numărul de persoane la popotă sau camere ocupate, în luna August, să se ţină Căminul 
deschis şi popota în funcţiune. 

Credem că nu toţi ofiţerii din Oradea şi familiile lor cunosc Căminul de la Stâna de 
Vale, cu toate avantajele lui, aerul dătător de sănătate, confortul civilizat, viaţa familiară şi 
distracţiile, ce le oferă acest Cămin. 

Pentru a se face cunoscut toate acestea, propun a se cere Diviziei, spre a se aproba, 
convocarea adunării generale a Cercului Militar, cât mai urgent posibil, şi unde să se expună 
de către D-l preşedinte al Cercului Militar, sau de către un ofiţer care s-a înapoiat recent de la 
Cămin (D-l Lt. Col. Negru T. R.85 S.), toate avantajele de la Cămin. 

În cazul când nu se aprobă această convocare, rog a interveni la Divizia 17, spre a 
face cunoscut Regimentelor şi Serviciilor din Oradea, cât mai curând posibil, următoarele: 

1). La Căminul Stâna de Vale, pentru luna August (1-31), se găsesc camere libere şi 
ofiţerii cu familiile lor, se pot înscrie la R. 34 Art. 

2). Timpul este foarte bun la Stâna de Vale şi aerul ozonat la înălţimea de peste 
1100 m, înconjurată fiind toată staţiunea de brădet. 

3). Camera este ieftină (30-40 lei pe zi de familie) iar popota în mediu costă 70 lei 
pe zi. 

4). Căminul are muzică, iar distracţiile în afară de dans (fără obligaţii de toalete 
Doamne şi Domni) se mai fac excursii plăcute în jurul staţiunii, iar în sala popotei există 
toate piesele pentru jocuri. 

5). În afara Căminului nostru, staţiunea are foarte mulţi vizitatori cu care familiile 
noastre militare petrec, fie la Cămin, fie în localurile staţiunii. 

6). Pentru convingere, s-ar putea organiza o excursie a ofiţerilor şi familiile lor din 
Oradea la Cămin şi în acest caz va trebui să se anunţe telefonic, atât Directorul Domeniului 
Episcopesc Marian la Oradea, telefon Nr. G, cât şi Căminul spre a se pune la dispoziţie un 
tren de la Valea Iadului la Stâna de Vale şi a se pregăti masa, pe numărul de persoane care ar 
sosi la Cămin. 

Director al Căminului, 
Cpt. Vasile Cehan 
 

3. 
Nr. 28228 11 Iulie 1937 

Căpitanul Cehan Vasile  
Către 

D-l Colonel Marinescu Alexandru, 
Preşedintele Cercului Militar  

Am onoare a raporta următoarele: 
În urma raportului subsemnatului, referitor la administrarea Căminului pe timpul 

sezonului de vară (Iulie şi August 1937) şi un concediu ce am solicitat pentru băi, Divizia 17-
a a aprobat ca subsemnatul să administreze acest Cămin, luna Iulie şi până la 6 August iar 
după aceasta, să ni se acorde un concediu de 25 zile pentru băi, urmând ca de la 7-31 August 
să fiind înlocuit de un alt ofiţer. 

                                                 
228 Ibidem, p. 183 
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Cum însă, ofiţer cu popotă nu s-a numit un ofiţer ci a fost lăsat custodele Căminului 
(plut. Major Marieş Vasile) sunt nevoit a face atât administrarea Căminului, cât şi a popotei; 
iar dacă s-ar numi un ofiţer înlocuitor după 7 August, care este străin de acest serviciu, aici la 
Cămin, nu ştiu dacă ar fi în stare să conducă aceste servicii în bune condiţiuni. 

Cum nici subsemnatul nu pot renunţa la concediul de băi, cred că ar fi cazul să se 
intervină la D-l General Comandant al Diviziei 17-a ,spre a-mi aproba zile în 25 Septembrie 
acest concediu de băi, iar la comanda Companiei să fiu înlocuit tot cu Căpitanul Damian din 
R. 85 Inf., ca şi în sub perioada I de instrucţie.  

Căpitan Vasile Cehan 
 

4. 
Nr. 161229 1937 Decembrie 26 

Căminul ofiţerilor Stâna de Vale 
Către 

D-l Preşedinte al Cercului Militar Oradea 
Am onoarea a raporta următoarele: 
I). Căminul şi popota s-au deschis pe ziua de 24 XII. a.c., iar astăzi data de mai sus, 

la Cămin sunt ocupate următoarele camere: 
1). D-l Gl. Vasilescu Cristea Comd. C.6.A., apartament Et. popotă. 
2). Gl. Garaescu Gh. ……………………..cam. nr. 18 şi 19 
3). Col. Arhip Ioan………………………………....15 
4) Col. Reponovici V. cu fratele şi sora…………….25, 26 
5). Col. Cialik Gh. ………..……………………..24 
6). Cpt. Chescheş P. R. 8 Gr………………………5 
7). Maior Svanovici Dan Div. 17………………..14 
8). Maior Boşman N….R.8 Gr…………………....21  
9). Cpt. Rădulescu C. ..R.34 A…………………….7 
10). Lt. Dumitrescu şi Deac R .86S.…………………4 
11). Ing. Misir (general D-l Gh. Vasilescu)………..16 
12). Lt. Buda R. 85 Inf. …………………………….6 
13). Lt. Vulpescu R.86 şi Slt. Galetuşă R. 33 A.         3 
14). Slt. Nicolae Gh. 18 şi of. cu popota R.38 A ……9 
15). Lt. Cherelă D. R.34 A. cu sora………………….13 
16). Subsemnatul, administrator………………..11 
  Total =    17 camere ocupate şi 7 libere 
II). În prezent la popotă i-au masa 35-38 persoane. 
III). Costul popotei în medie de persoană este de lei 80 pe zi. 
IV). Rog a ni se comunica: 
a) Dacă D-l Gl. Vasilescu Cristea Cd. C.6.A. trebuie să plătească chiria camerelor. 
b) Dacă bucătarul popotei, angajat cu 100 lei pe zi, se va plăti de Cercul Militar din 

venitul chiriei la Cămin, sau de către oaspeţi ( în sezonul Iulie, August s-a plătit de Cămin 
din chiria camerelor şi nu de oaspeţi la popotă). 

c) Dacă chiria camerelor în acest sezon, rămâne cea din sezonul de vară (40 lei pe 
zi de cameră) sau se stabileşte o altă chirie şi în acest din urmă caz, rog a mi se comunica 
urgent, spre a putea taxa pe fiecare la timp. 

Administratorul Căminului, 
Cpt. Vasile Cehan 
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5. 
Oradea la 29 Decembrie 1937 

Preşedintele Cercului Militar Oradea 
Către 

Administratorul Căminului Ofiţeresc Stâna de Vale 
La Nr. 161 din 26 Decembrie 1937, vă comunic următoarele: 
1). Este surprinzător că puneţi întrebarea dacă Domnul Comandant al Corpului VI 

Armată trebuie să plătească chiria camerelor. Dumneavoastră ştiţi că apartamentul de la 
etajul popotei este construit numai pentru şefii ierarhici superiori (Inspectori de Armată şi 
Corp de Armată), care atunci când locuiesc în staţiune se consideră invitaţi ai Ofiţerilor în 
acest apartament. Această hotărâre iniţială a fost tradusă în fapt până în prezent şi sigur că şi 
în viitor, iar rezolvarea ei este făcută anticipat pentru totdeauna. 

2). Cheltuiala cu: plata bucătarului popotei, femeii de serviciu, materialelor de 
curăţat etc. se suportă din venitul chiriei la Cămin. 

3). Referitor la plata camerelor preţurile sunt următoare: 
- Preţ de bază 40 lei pe zi cameră, 
- Reduceri pentru membrii fondatori 25%, 
- Reduceri pentru membrii ajutători 10%. 
4). Veţi lua măsuri de a percepe vizitatorilor toate taxele legale cerute de staţiune şi 

legile în vigoare. 
5). La înapoierea Dumneavoastră la Oradea veţi aduce provizoriu scriptele 

căminului pentru întocmirea registrelor Cercului Militar şi punerea lor la punct. 
6). Înainte de a veni la Oradea, veţi proceda la verificarea existenţii averii 

Căminului, înaintând în timp de 48 ore după venirea dumneavoastră la Oradea raport detaliat 
(în special asupra completării lipsurilor lăsate de Locotenenţii Feşanu Nicolae etc.). 

Preşedintele Cercului Militar Oradea 
Colonel, Alex. Marinescu 

6. 
 

Cercul militar Oradea230 
Căminul Ofiţerilor Stâna de Vale Bihor 

 
ÎNŞTIINŢARE 

Pentru anul 1938-1939 
Cu onoare se aduce la cunoştinţa tuturor domnilor ofiţeri, de pe raza C. VI. A. 

şi familiilor D-lor, următoarele: 
1 Ofiţerii din garnizoana Oradea, prin contribuţia lor exclusivă, au construit 

un cămin în pitoreasca staţiune climaterică Stâna de Vale, judeţul Bihor, la altitudine 
de 1102 m, într-o regiune de brad, tot timpul ozonată şi ferită de curenţi. 

2 Căminul este o construcţie modernă, are 28 camere mobilate, a câte 2-3 
persoane, balcoane însorite, apă în fiecare cameră, băi, etc. şi poate adăposti 60-80 
persoane. În plus, are mansarde, pentru 30-40 turişti. 

3 Scopul acestui cămin este, înlesnirea pentru ofiţerii de pe întreaga rază a 
C. VI. A. şi familiile D-lor ca şi cu mijloace reduse, să poată profita de binefacerile 
naturii în munţi, pentru refacerea sănătăţii. Aici la Cămin, se obţine: odihnă şi 
recreaţie completă, reconfortarea celor debili, tratarea cu efect a bolii lui Bassedoff, 
de care sufăr în general femeile, precum şi practica sporturilor în munţi, atât vara, cât 
şi iarna. 

                                                 
230 Ibidem, dos. f.n./1940, p.422 
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4 Dreptul de a ocupa camere în Cămin – conform statutelor – îl au numai 
ofiţerii de pe raza C. VI. A. cu familiile lor; prioritatea avându-o cei din Garnizoana 
Oradea, care l-au construit. 

5 Costul camerelor în cămin este: 
Una cameră mobilată de 1-2 persoane lunar: 
- În lunile Iulie şi August, precum şi în sezonul de iarnă, 24 Decembrie – 10 

Ianuarie …lei 1.000 
- În lunile Iunie, Septembrie şi Octombrie……………………800 
- În restul de timp a anului, lunar……………………………...800 
A treia persoană în aceeaşi cameră, plăteşte un supliment de 10 lei pe lună. 

- Turiştii, plătesc câte 10 lei pe zi de persoană la mansardă. Persoanele în trecere şi 
dormind în Cămin, plătesc câte 50 lei pe zi. 

6. Căminul are popotă şi ea funcţionează cu un număr de minimum 20 de 
persoane la masă. 

7. Costul popotei este cel real, după preţurile pieţei, la care se adaugă preţul 
transportului alimentelor, din oraş în staţiune.  

8. Când numărul vizitatorilor în cămin este sub 20 şi popota nu funcţionează 
aceştia pot lua masa la Hotelul Staţiunii, costul mesei de om pe zi variază între 110-
130 lei, în care intră, micul dejun, masa de prânz şi cea de seară. 

9. Staţiunea are tot timpul: medic, poştă, telefon, telegraf, ziare, reviste 
bibliotecă şi radio; în sezon orchestră militară pentru dans. 

10. Transportul vizitatorilor în staţiune se face astfel: Cu trenul C.F.R. pe linia 
principală Cluj-Oradea, se debarcă la Stâna de Vale (4 km. de la Bratca, spre Cluj), 
sau a 3-a staţie de la Ciucea spre Oradea. De aici, din staţia Stâna de Vale, cu 
autobusul pe şine (linie îngustă) 4 km. urcând în munţi până în staţiune. Legătură, la 
toate trenurile care opresc în staţia Stâna de Vale şi mai sigur la acela de dimineaţă. 

11. Excursii din staţiune, se por face: Bazarul Someşului, Padiş, Vârful Poenii, 
Vlădeasa, Izvorul Drăganului, Moara Dracului, Aria Vulturului, Izvorul Minunilor, 
Beiuş, etc. 

12. Înscrierile cu camere la Cămin, pentru sezonul de iarnă se fac până la 15 
Noiembrie, trimiţându-se înscrierile de regiment, direct Cercului Militar Oradea, în 
care se va arăta: 

- Numele ofiţerului care solicită cameră, gradul, unitatea şi Garnizoana din 
care face parte; - Data de când şi până când solicită camera; Numărul persoanelor 
(inclusiv ofiţerul solicitant). 

Pentru restul de timp, înscrierile se fac până la 15 ale fiecărei luni, pentru luna 
următoare. 

13. Pot ocupa camere în Cămin şi familii, cu sau fără copii, ale ofiţerilor cu 
aceste drepturi, când soţul solicitant, nu poate merge la Cămin, din motive de 
serviciu, sau din alte motive. 

14. Intenţiunea Garnizoanei Oradea – în scopul de a corespunde menirii pentru 
care a fost construit acest Cămin – este de a-l ţine deschis tot anul şi aceasta depinde 
de numărul înscrierilor cu camere la Cămin. 

Rugăm a dispune, ca această înştiinţare, să fie adusă la cunoştinţă tuturor 
ofiţerilor şi familiilor domnilor din unitatea D-voastră. 

Preşedintele Cercului Militar Oradea, 
Colonel Rodovan                                              Administratorul Căminului 

Căpitan Vasile Cehan,  R. 98 I. 
 

7. 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 

_______________________________________________________ 
                                Cercul Militar Oradea – aniversare la 100 de ani 

 

121 

Nr. 1449, 1938, Iunie 10 
GARNIZOANA ORADEA231 

Către, 
Ministerul Domeniilor 
Casa Pădurilor Statului 

BUCUREŞTI 
Am onoare,a vă face cunoscut următoarele: 
Ofiţerii GARNIZOANEI Oradea, cu contribuţia lor benevolă şi exclusivă, au 

construit pentru ei şi familiile lor, un Cămin de odihnă şi recreaţie, în staţiunea climaterică 
Stâna de Vale Jud. Bihor, la 1100 m. altitudine, în munţii Bihorului, cămin care este în 
funcţiune din anul 1936, în sezonul de vară/ Iulie şi August/ precum şi în cel de iarnă 
/Decembrie şi Ianuarie/. 

Scopul construirea fiind o înlesnire a ofiţerilor, de a-şi putea petrece concediul într-
o staţiune climaterică, chiar şi cu mijloacele lor băneşti, conform Statutelor, Căminului nu s-
a comercializat şi nu dispune de fonduri băneşti pentru întreţinerea lui în bune condiţiuni, 
deci se înţelege că funcţionează cu greu, mai ales că n-a terminat încă înzestrarea lui cu cele 
necesare. 

Una din nevoile căminului, este lipsa de lemne de foc; Căminul găsindu-se pe 
terenul Domeniilor Episcopiei Române Unite din Oradea, care până în anul trecut ne–a 
vândut lemne cu preţ convenabil, iar în prezent, concesionând pădurile la o firmă de 
Exploatare, nu putem obţine lemne, decât cu preţuri ca şi la oraş. 

Cum în pădurea statului, pe valea cu pârâul Iadul - Jud. Bihor, în apropiere de 
Căminul nostru, s-au construit în pădurea statului, traverse de C.F. din lemne de fag, a căror 
vârfuri de lemne au rămas în pădure, neîntrebuinţate, cu onoare vă rog să binevoiţi a ne 
aproba, ca să ni se dea în mod gratuit, sau cel puţin cu un preţ redus, toate aceste vârfuri 
rezultate de la construirea traverselor prin ocolul silvic Aleşd, Jud. Bihor, de care aparţine 
aceea pădure. În caz afirmativ vă rugăm a ne comunica neîntârziat această aprobare, în 
acelaşi timp dând dispoziţiuni şi ocolului silvic Aleşd – Bihor în acest sens. 

Căminul nostru urmează a se deschide la 1 Iulie a.c. şi din vreme trebuie să ne 
procurăm aceste lemne de foc. 

COMANDANTUL GARNIZOANEI ORADEA 
GENERAL, Dragomirescu Hariton 
Preşedintele Cercului Militar  
Colonel, Arhip Ioan 

 
8. 

 
Nr. 1694, 1938, Iunie 26 

GARNIZOANA ORADEA 
Cercul Militar  

Către, 
MINISTERUL DOMENIILOR BUCUREŞTI 

Casa Pădurilor, D-lui Insp. General Silvic Nedelcovici 
Am onoare a reveni la adresa noastră Nr. 1449 din 10 Iunie 1938, prin care această 

Garnizoană, a solicitat în mod gratuit, vârfurile de lemne de fag, rezultate de la construcţia 
traverselor de C.F. în pădurea Statului, de pe Valea Iadului, judeţul Bihor, din care să 
scoatem lemne de foc, pentru Căminul Ofiţerilor de la Stâna de Vale judeţul Bihor. 
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Subsemnatul personal am fost la Dl. Secretar General al Ministrului şi am obţinut 
aprobarea pe adresa noastră sus citată, rămânând ca Ministerul, să trimită ulterior, ordin de 
execuţie, Inspectoratului Silvic Regional Timişoara, ca aceasta să dea ordin Ocolului Silvic 
Aleşd – Bihor, ca să ne predea aceste vârfuri. 

Până în ziua de 25 Iunie a.c. neprimindu-se nici un răspuns la Garnizoana Oradea, 
iar pe de altă parte, Căminul urmează a se deschide la 1 Iulie crt. s-a trimis de noi în ziua de 
25 Iunie un delegat la Inspectoratul Silvic Timişoara, aici nefiind primit nici un ordin în acest 
sens, delegatul a fost îndrumat la Direcţia Silvică Arad, unde de asemenea nu s-a primit până 
în prezent nici un ordin. Delegatul s-a înapoiat fără nici un rezultat, lucru ce se poate constata 
din alăturata corespondenţă. 

Faţă de urgenţa nevoii noastre de lemne la Căminul care se deschide la 1Iulie crt., 
avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne da prin delegatul de faţă, ordinul cu aprobarea onor. 
Ministerului, către Inspectoratul Silvic Regional Timişoara, pe baza căruia să putem ridica la 
timp lemnele aprobate şi de care avem urgentă nevoie. 

Dacă se lasă ca şi până în prezent, ca aceea corespondenţă cu aprobarea, să ne vină 
prin poştă, timpul se întârzie şi nu putem beneficia de acea aprobare. 

Delegatul nostru are ordin, să aştepte pe loc la Minister, ordinul D-voastră către 
Inspectoratul Silvic Timişoara, de unde va pleca direct spre a-l preda, şi spre a primi ordine 
de urmare. 

PREŞEDINTELE CERCULUI MILITAR ORADEA 
Colonel Ioan Arhip 
Administratorul Căminului Stâna de Vale 
Căpitan Vasile Cehan 
 

9. 
 

Nr. 1645, 1938, Iunie 24 
GARNIZOANA ORADEA 

Cercul Militar 
Către, 

INSPECTORATUL SILVIC  
TIMIŞOARA 

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele:  
Garnizoana Oradea, cu adresa Nr. 1449 din 10 Iunie 1938, a intervenit la Ministerul 

Domeniilor, spre a ne aproba în mod gratuit, toate vârfurile de lemne de fag, rezultate din 
construcţia traverselor C.F. în pădurea de pe Valea Iadului din Judeţul Bihor, pentru lemne 
de foc la Căminul Ofiţerilor din staţiunea climaterică Stâna de Vale Bihor. 

Subsemnatul, mergând personal la Bucureşti în acest scop, am obţinut aprobarea D-
lui Secretar General al Ministerului Domeniilor, aprobare dată pe adresa noastră sus citată. 

Conform celor spuse subsemnatului de către D-l Secretar General al Ministerului, 
acea corespondenţă cu aprobarea dată, trebuie să fie trimisă Dvs. de la Minister la 
Inspectoratul Silvic Timişoara, spre a se da de Dvs. ordine în acest sens, Ocolului Silvic 
Aleşd Bihor pe raza căreia se găseşte cea pădure şi din care urmează să ridicăm acele vârfuri, 
rezultate da la traversele de fag. 

Cum până în prezent Garnizoana Oradea n-a primit nici o comunicare de la Dvs. şi 
nici de la Ocolul Silvic Aleşd Bihor, iar pe de altă parte la 1 Iulie a.c. Căminul Ofiţerilor de 
la Stâna de Vale urmează a se deschide şi are absolută nevoie de lemne de foc; 

Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica prin delegatul de faţă, aprobarea 
şi ordinul către Ocolul Silvic Aleşd Bihor, pe baza căreia să ne prezentăm pentru ridicarea 
acelor vârfuri de lemne de fag.  
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Preşedintele Cercului Militar Oradea 
Colonel, Ioan Arhip 
 
 

10. 
NR. 97232 8 Septembrie 1938 
Căminul ofiţerilor din Oradea 

Stâna de Vale Bihor 
Către,  

D-l Preşedinte al Cercului Militar Oradea 
Am onoarea a raporta următoarele: 
I. După închiderea sezonului de vară (Iulie-August 1938) procedând la 

verificarea întregii averi a Căminului şi popotei, după registrele inventare, am constatat că în 
timpul acestui sezon, prin spargeri şi pierderi din forţă majoră, s-au produs lipsurile 
prevăzute în alăturatul proces verbal, încheiat între Pl. inginer Marieş Vasile, castorele 
Căminului care în luna August a fost în concediu medical şi subof. Instr. Borgoveanu Mihai, 
locţiitor al custodelui. 

Aceste lipsuri, în valoare de lei…..(după oferta aici anexată) se pot completa din 
încasările făcute în acest sezon, de la vizitatorii oaspeţi ai căminului, din sumele „Fond 
Veselă” şi „Personal de serviciu” încasări făcute în acest scop. 

II. Tot astăzi data de mai sus făcând la faţa locului, o constatare asupra nevoilor în 
ordinea lor de urgenţă la Cămin, este neaprată nevoie de: 

a).Instalarea unui calorifer în sala de mese a popotei la 9 ferestre şi 2 bucăţi în holul 
popotei. 

b).Cumpărarea a 8 bucăţi pături 170/120 la uşa sala de mese. 
c). Confecţionarea a 9 perne de ferestre sala de mese 144/10 cm (între geamuri). 
d). Cumpărarea a 28 paturi normale în camere pentru 3 şi o persoană. 
e). Confecţionarea a 28 buc. Perne în camere p. a III persoane. (dos. Şi puf) 

70/60cm. 
f). Confecţionarea a 28 cearceafuri pat mare 200/150 cm. şi 60 cearceafuri pat mic 

200/100 cm. 
g). Confecţionarea a 59 feţe plapumă 200/150 cm cu răsfrângere de 20 cm. 
h). Cumpărare a 84 şervete de faţă (a 3 la cameră) 
i). Cumpărare a 50 m. linoleum de 100/150 lat pentru sala de mese şi holul popotei. 
j). Cumpărare a 52 covoraşe la paturi. 
l). Spargerea peretelui din sala de mese în hol etaj popotă, cu confecţionarea unei 

uşi simple cu toc, într-un canat. 
m). Introducerea de apă caldă în camere. 
n). Cumpărare a 4 rogojini pentru hol popotă şi frizerie. 
o). Confecţionarea unei sobe mici de teracotă în frizerie. 
III. Chestiunea lemnelor de foc. 
Până azi 8 Septembrie s-au procurat 1746 m³ lemne de foc, mai sunt necesare 254 

m³ total = 100 vagoane a 20 m³ (vor fi gata până la 15 septembrie). 
Necesare lemne de foc la Cămin: 
- la sezonul de iarnă 22 Decembrie - 15 Ianuarie =11 vagoane 
- la sezonul de vară 1 Iulie-31 August =5 vagoane. 
- Pe un an = 16 Vagoane. 
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- Pe 3 ani 16 x 3=48 vagoane (50 vagoane). 
Din cele 100 vagoane propun: 
-50 vagoane să se destineze pentru cămin pe 3 ani (1939, 1940 şi 1941) mai mult un 

ţin, că putrezesc.  
-50 vagoane în plus, să se aducă la Oradea şi să se vândă la ofiţerii cu o reducere de 

1000 lei la vagon, faţă de preţul pieţii şi din câştigul ce se va realiza să se plătească lemnele 
la stat şi transportul lor, iar excedentul să se facă venit la Cămin. 

Costul unui vagon predat în gara Oradea ar fi: 
- Plătit la Stat 1400 lei (70 lei m x 20 la vagon)  
- Plătit la Episcopie 700 – transport Murgoş – V. Iadului 
- Plătit la C.F.R. 1400 – transport Valea Iadului – Oradea 
                    Total = 3500 un vagon 
Să se vândă cu 6500 
- Rezultă economie 3000 pe fiecare vagon 
- 50 vagoane x 300 = 150.000 lei venit la Cămin. 
Ceia ce pare însă greu, este obţinerea de vagoane de la Episcopie, care prin 

Directorul Marian – spune că nu au vagoane disponibile, decât în Noiembrie 1938, rămâne a 
se insista şi cere a ni se da mai din timp. 

Am dispus ca Detaşamentul de lucru de la Murgoş, după ce termină la 15 
Septembrie făcutul lemnelor de foc, să facă jgheabul, să le transporte la jgheab cu spatele şi 
să le dea pe jgheab la C.F. la Episcopiei unde să le clădească în stive, aproape de linie, astfel 
ca încărcarea în vagoane să se facă uşor. 

Săptămânal, ni se raportează mersul lucrului, la pădure, spre a şti când este gata 
fiecare lucrare. 

Administratorul Căminului 
Căpitan Vasile Cehan 
 

11. 
 

CONTRACT233 
Încheiat astăzi 24 Noiembrie 1938, între Episcopia Română Unită din Oradea, de o 

parte, reprezentată prin Ing. D. Marian, Director Domenial şi Cercul Militar Oradea, de altă 
parte, repartizat prin Căpitanul Cehan Vasile administratorul Căminului Militar Stâna de 
Vale, în următoarele condiţiuni: 

1. Pentru a nu se mai transporta cele 48 vagoane lemne de foc ale Căminului, 
de la Murgoş la Stâna de Vale (6 km. în pantă urcând) se face un schimb de lemne între 
Episcopie şi Căminul Militar, astfel: 

a). Căminul predă 48 de vagoane lemne de foc, Episcopiei la Murgoş, încărcate în 
vagoane, până la 31 Martie 1939 dacă se pun la dispoziţia Căminului Oradea aceste vagoane 
de către Episcopie. 

b). Episcopia, predă 48 vagoane lemne de foc Căminului aduse cu căruţele 
Episcopiei la Cămin, (în faţa Căminului) la următoarele date: 

- 12 vagoane a 10 tone lemne uscate la 1 Decembrie 1938 
-  4 vagoane a 10 tone lemne uscate la 1 Iunie 1939 
- 12 vagoane a 10 tone lemne uscate la 1 Octombrie 1939 
-  4 vagoane a 10 tone lemne uscate la 1 Iunie 1940 
- 12 vagoane a 10 tone lemne uscate la 1 Octombrie 1940 
-  4 vagoane a 10 tone lemne uscate la 1 Iunie 1941. 
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48 vagoane în Total 
2. Pentru plata transportului care s-ar fi efectuat, dacă nu s-ar fi convenit la acest 

schimb de lemne (Murgoş – Stâna de Vale), 48 vagoane a 700 lei vagonul = 33.600 lei, 
Căminul mai predă în plus Episcopiei 10 vagoane lemne a 10 tone drept plata transportului 
celor 48 vagoane.  

Costul celor 10 vagoane cedate, în costul transportului, este de 34.000 lei, 
socotindu-se a 3.400 lei un vagon şi care a rezultat din următorul calcul: 

1 metru ster lemne de foc, costă Cercul Militar: 
- 75 lei plata lemnelor la stat, 
- 40 lei costul fasonatului în pădure. 
- 30 lei apropiatul lemnelor la uluc, 
- 25 lei dat pe uluc şi încărcat în vagoane 
170 lei Total cost un metru ster lemne. 
3. Lemnele cedate drept schimb, de ambele părţi contractate, vor fi de aceiaşi esenţă 

şi calitate. 
Drept pentru care am încheiat prezentul contract în două exemplare. 
În numele Episcopiei R. U. Oradea 
Director Domenial 
                                             În numele Cercului Militar Oradea 
                                                   Căpitan Vasile Cehan 
 

12. 
 

Nr. 60 din 20 Octombrie 1939.234 
CERCUL MILITAR ORADEA 

Către 
DIVIZIA 17-a INFANTERIE 

Am onoarea a raporta următoarele: 
Căminul Ofiţerilor Stâna de Vale, pentru a-şi uşura cheltuielile de întreţinere, a 

fasonat în pădurea Statului cu plată lemnele de foc necesare încălzirii camerelor, pe timp de 
3 ani şi pentru a obţine banii care i-a plătit Statul pentru aceste lemne, a lăsat un plus de circa 
30 vagoane lemne de foc esenţă gag, uscate, care se găsesc în stive la Valea Iadului (halta 
C.F.R. Stâna de Vale) pentru vânzare. 

Pentru a nu recurge la cumpărători civili, care caută câştig la o astfel de cumpărare, 
credem că aceste lemne s-ar putea vinde cu preţul C. A. P. S.-ului la Manutanţa Oradea, care 
deşi se aprovizionează de la C.A.P.S. cu lemne, totuşi în prezent are urgenţă nevoie de o 
astfel de cantitate. 

În acest scop, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni la C.G.A., pentru a 
aproba această cumpărare, aprobând şi eliberarea a foilor de drum verzi necesare, (30 
vagoane închise sau platforme), pe distanţa Stâna de Vale – Oradea. 

Solicităm aceasta în interesul Căminului Stâna de Vale, a cărui fonduri sunt mici 
faţă de multiplele nevoi de întreţinere, completări de mobilier etc. 

PREŞEDINTELE CERCULUI MILITAR ORADEA 
Colonel Gh. Radovan 

Administratorul Căminului, Căpitan rez. Vasile Cehan 
 

13. 
Nr. 184235, 9 Februarie 1940 
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CĂMINUL OFIŢERILOR STÂNA DE VALE 
Către, 

Domnul Preşedinte al Cercului Militar Oradea 
Referitor la lemnele de foc fasonate cu soldaţi în pădurea Statului la Murgoş, în anul 

1937/1938, am onoarea a raporta aici mai jos rezultatul definitiv al acestei operaţiuni: 
1. Garnizoana Oradea, prin Cercul Militar Oradea şi cu aprobarea Corpului VI 

Armată, a fasonat o cantitate de 84 vagoane de lemne de foc a 10 tone, esenţă fag, în pădurea 
Statului la Murgoş / 6 km. de la Cămin în vale spre Remeţi. 

2. Această cantitate de lemne, cu aprobarea comitetului Cercului Militar Oradea, 
a fost plătită de casierul Cercului la Stat, respectiv Ocolul Silvic „Crişul Repede” Aleşd, cu 
suma de lei 131.852. Bonul de vânzare al acelui Ocol Nr. 785.346, din 16. Septembrie 1939, 
ceea ce rezultă din această sumă plătită şi cantitatea de lemne fasonată, câte 1.570 lei de 
vagon, preţul lemnului nefasonat în pădure. 

3. Căminul Stâna de Vale, pe de o parte, pentru a nu se încărca cu lemne prea 
multe, care păstrându-se pentru mai mulţi ani ar fi putrezit, iar pe de o altă parte pentru a 
rambursa o bună parte din costul lemnelor plătite la Stat, cu aprobarea Comitetului Cercului, 
a procedat astfel: 

b. A oprit pentru Cămin lemne pe 3 ani / 1938-1941/ cantitatea de 58 vagoane.  
c. Pentru transportul lemnelor de la Murgoş în Staţiunea Stâna de Vale, prin 

contract aprobat de Domnul Preşedinte al Cercului, a predat 10 vagoane lemne Episcopiei 
Române – Unite care execută transportul şi din cele 58 vagoane specificate la punctul 1 de 
mai sus, Căminul rămâne cu 48 vagoane, aduse în Staţiune de Episcopie, de la Murgoş la 
Cămin. 

4. Cu aprobarea Corpului VI Armată a vândut Manutanţei Oradea, cu preţul 
C.A.P.S.-ului de lei 7.000 vagonul, plusul de 26 vagoane aduse în curtea Manutanţei. 

5. Preţul celor 26 vagoane lemne vândute Manutanţei, a 7.000 lei, dau suma de 
lei: 182.000. 

Din această sumă se scade: 
- Încărcatul celor 26 vagoane la Valea Iadului lei: 3.718. –plătite de Cerc. 
- Transportul pe C.F.R. 48.094. 
- Descărcatul şi transportul în curtea Manutanţei 9.065 ----57.159. 
- Manutanţa va plăti Cercului 124.841 
- Din aceasta se mai scade încărcatul de Cerc la Valea Iadului, plătit direct de 

Cerc 3.718 
- Rămasă suma rambursată netto =121.123 
6. Balanţa: 
- Cercul Militar a plătit la Stat lemnele      131.852. 
- Cercul Militar a rambursat pentru lemne 121.123 
-                       Ne rambursat                        10.729 
7. La această sumă se mai adaugă: 
REPORT:                                              10.729. 
Transportul celor 26 vagoane vândute Manutanţei a 750 lei vagonul Murgoş – 

Valea Iadului/ Episcopia                                 19.500 
Total General nerambursat                   30. 229. 
8. Încheiere: 
Prin această operaţiune, Căminul s-a aprovizionat cu 48 vagoane lemne de foc pe 3 

ani / 1938, - 1941/ care raportate la suma de lei 30.229, care a rămas nerambursată în 
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gestiunea Cercului Militar, rezultă că 1 vagon de lemne a 10 tone, aduse la Cămin, a costat 
suma de lei 630/ 630x 48 = 30.240. 

Rog binevoiţi a dispune Comisiei de recepţie a materialelor de la Cercul Militar 
Oradea, să recepţioneze cantitatea de 48 vagoane lemne arătate mai sus, procurate cu suma 
totală de lei 30.229, sumă ce a rămas nerambursată în gestiunea Cercului şi urmează a se 
acoperi din fondurile Cercului Militar, în care intră şi cele de la Stâna de Vale. 

ADMINISTRATORUL CĂMINULUI STÂNA DE VALE 
Maior rez. Cehan Vasile. 
 

14. 
 

Nr. 68236,1937 Iulie 31 
Preşedintele popotei Căminului Stâna de Vale 

Către, 
Preşedintele Cercului Militar Oradea 

Am onoarea a vă face cunoscut următoarele: 
Din lipsă de înscrieri cu camere şi masă la Cămin, pe luna August a.c., începând de 

mâine 1 August a.c., la popota Căminului, nu vor lua masa decât un număr de circa 12 
persoane şi datorită faptului că numărul este mic, iar piaţa şi transportul scumpe, costul 
meselor, la popota Căminului, va depăşi suma de 70 lei pe zi. 

Acest cost ridicat al meselor este datorat şi faptului că la popotă mai iau masa, fără 
plată, 3 persoane şi anume: 

1. Medicul Căminului; Lt. Dr. Ştefănescu E.R.98 S. 
2. I Stanciu, procurist la Mina de Cărbuni Jibou, a D-luiVavu, donatorul sticlăriei. 
3. Administratorul Căminului, Căpitan Cehan Vasile. 
Pentru a nu se mai încărca masa celor care plătesc, cu acea a celor 3 persoane de 

mai sus, gratuite, propunem: 
a). Pentru medicul Căminului şi procuristul Stanciu, să suporte Cercul Militar masa 

lor pe luna August (medicul 1-31 VIII şi Stanciu până la 12 VIII când pleacă). 
b). Pentru administratorul Căminului Cercului Militar, conform hotărâri ultimei 

adunări generale, când i s-a votat 100 lei pe zi  Căpitanului Cehan, pe timpul cât va sta din 
ordin la Cămin, să i se plătească de Cercul Militar şi pe luna August această alocaţie de 
hrană, pentru a fi trecut şi el la masă cu plată.  

Rugăm a ne comunica hotărârea Dumneavoastră. 
Preşedintele popotei  
Colonel I. Arhip 

15. 
 

Nr. 57237, 1937, Iulie 23 
Căminul Ofiţerilor de la Stâna de Vale 

Către, 
Preşedintele Cercului Militar 

Am onoarea a raporta următoarele: 
Pentru luna August a.c., la Cămin nu avem la camere decât următoarele înscrieri: 
1). Lt. Petroman S.R. 5 Roş. 1-15 August 2 persoane. 
2). Cpt. Forna C.12 J. 5 Roş. 1-15 August 2 persoane. 
3). Maior Ivanovici Dan R.33 A. 1-10 August 2 pers. 
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4). Lt. Petrovici R.5 Roş. 1-30 August 2 pers. 
5). Medic Maior Arghernade Sp. M. 1-30 August 2 pers. 
6). Col. Ioanovici R. C. G.A. 1-30 August 3 pers. 
7). Pr. Cpt. Marian 1-15 August 2 pers. 
8). Maior Tănase C.R.B. 1-30 August 2 pers. 
Faţă de înscrierile de mai sus, vor fi ocupate 8 camere din 24 ale Căminului, plus 

apartament etaj popotă 2 camere. 
Statutul Căminului prevăde că atunci când sunt 8-10 persoane la masă, popota 

căminului să funcţioneze iar pe de altă parte, d-l General Comandant al C.6.A. care este 
prezent aici la Cămin şi va sta probabil până la finele acestei luni, a fost de părere ca oricare 
ar fi numărul de persoane la popotă sau camere ocupate, în luna August, să se ţină Căminul 
deschis şi popota în funcţiune. 

Credem că nu toţi ofiţerii din Oradea şi familiile lor, cunosc Căminul de la Stâna de 
Vale, cu toate avantajele lui, aerul dătător de sănătate, confortul civilizat, viaţa familiară şi 
distracţiile, ce le oferă acest Cămin. 

Pentru a se face cunoscut toate acestea, propun a se cere Diviziei spre a se aproba, 
convocarea adunării generale a Cercului Militar, cât mai urgent posibil şi unde să se expună 
de către D-l preşedinte al Cercului Militar, sau de către un ofiţer care s-a înapoiat recent de la 
Cămin (D-l Lt. Col. Negru T. R.85 S.)toate avantajele de la Cămin. 

În cazul când nu se aprobă această convocare, rog a interveni la Divizia 17 spre a 
face cunoscut Regimentelor şi Serviciilor din Oradea, cât mai curând posibil, următoarele: 

1). La Căminul Stâna de Vale, pentru luna August (1-31), se găsesc camere libere şi 
ofiţerii cu familiile lor, se pot înscrie la R. 34 Art. 

2). Timpul este foarte bun la Stâna de Vale şi aerul ozonat la înălţimea de peste 
1100 m înconjurată fiind toată staţiunea de brădet. 

3). Camera este ieftină (30-40 lei pe zi de familie) iar popota în mediu costă 70 lei 
pe zi. 

4). Căminul are muzică, iar distracţiile în afară de dans (fără obligaţii de toalete 
Doamne şi Domni) se mai fac excursii plăcute în jurul staţiunii, iar în sala popotei, există 
toate piesele pentru jocuri. 

5). În afara Căminului nostru, staţiunea are foarte mulţi vizitatori cu care familiile 
noastre militare petrec, fie la Cămin, fie în localurile staţiunii. 

6). Pentru convingere, s-ar putea organiza o excursie a ofiţerilor şi familiile lor din 
Oradea la Cămin şi în acest caz va trebui să se anunţe telefonic, atât Directorul Domeniului 
Episcopesc Marian la Oradea, telefon Nr. G, cât şi Căminul spre a se pune la dispoziţie un 
tren de la Valea Iadului la Stâna de Vale şi a se pregăti masa, pe numărul de persoane care ar 
sosi la Cămin. 

Director al Căminului 
Cpt. Vasile Cehan 

16. 
Nr. 28238,11 Iulie 1937 
Căpitanul Cehan Vasile  

Către, D-l Colonel Marinescu Alexandru 
Preşedintele Cercului Militar  

Am onoare a raporta următoarele: 
În urma raportului subsemnatului, referitor la administrarea Căminului pe timpul 

sezonului de vară (Iulie şi August 1937) şi un concediu ce am solicitat pentru băi, Divizia 17-
a a aprobat ca subsemnatul să administreze acest Cămin, luna Iulie şi până la 6 August iar 
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după aceasta, să ni se acorde un concediu de 25 zile pentru băi, urmând ca de la 7-31 August 
să fiind înlocuit de un alt ofiţer. 

Cum însă, ofiţer cu popotă nu s-a numit un ofiţer ci a fost lăsat custodele Căminului 
(plut. Major Marieş Vasile) sunt nevoit a face atât administrarea Căminului, cât şi a popotei; 
iar dacă s-ar numi un ofiţer înlocuitor după 7 August, care este străin de acest serviciu, aici la 
Cămin, nu ştiu dacă ar fi în stare să conducă aceste servicii în bune condiţiuni. 

Cum nici subsemnatul nu pot renunţa la concediul de băi, cred că ar fi cazul, să se 
intervină la D-l General Comandant al Diviziei 17-a spre a-mi aproba zile în 25 Septembrie 
acest concediu de băi, iar la comanda Companiei să fiu înlocuit tot cu Căpitanul Damian din 
R. 85 Inf., ca şi în sub perioada I de instrucţie.  

Căpitan Vasile Cehan 
 

17. 
 

Nr. 161239, 1937, Decembrie 26 
Căminul ofiţerilor Stâna de Vale 

Către, 
D-l Preşedinte al Cercului Militar Oradea 

Am onoarea a raporta următoarele: 
I). Căminul şi popota s-au deschis pe ziua de 24 XII. a.c., iar astăzi data de mai sus, 

la Cămin sunt ocupate următoarele camere: 
1). D-l Gl. Vasilescu Cristea Comd. C.6.A., apartament Et. popotă. 
2). Gl. Garaescu Gh. ……………………..cam. nr. 18 şi 19 
3). Col. Arhip Ioan………………………………....15 
4) Col. Reponovici V. cu fratele şi sora…………….25, 26 
5). Col. Cialik Gh. ………..……………………..24 
6). Cpt. Chescheş P. R. 8 Gr………………………5 
7). Maior Svanovici Dan Div. 17………………..14 
8). Maior Boşman N….R.8 Gr…………………....21  
9). Cpt. Rădulescu C. ..R.34 A…………………….7 
10). Lt. Dumitrescu şi Deac R .86S.…………………4 
11). Ing. Misir (general D-l Gh. Vasilescu)………..16 
12). Lt. Buda R. 85 Inf. …………………………….6 
13). Lt. Vulpescu R.86 şi Slt. Galetuşă R. 33 A.         3 
14). Slt. Nicolae Gh. 18 şi of. cu popota R.38 A ……9 
15). Lt. Cherelă D. R.34 A. cu sora………………….13 
16). Subsemnatul, administrator………………..11 
  Total =    17 camere ocupate şi 7 libere 
II). În prezent la popotă i-au masa 35-38 persoane. 
III). Costul popotei în medie de persoană este de lei 80 pe zi. 
IV). Rog a ni se comunica: 
d) Dacă D-l Gl. Vasilescu Cristea Cd. C.6.A. trebuie să plătească chiria camerelor. 
e) Dacă bucătarul popotei, angajat cu 100 lei pe zi, se va plăti de Cercul Militar din 

venitul chiriei la Cămin, sau de către oaspeţi ( în sezonul Iulie, August s-a plătit de Cămin 
din chiria camerelor şi nu de oaspeţi la popotă). 

f) Dacă chiria camerelor în acest sezon, rămâne cea din sezonul de vară (40 lei pe 
zi de cameră) sau se stabileşte o altă chirie şi în acest din urmă caz, rog a mi se comunica 
urgent, spre a putea taxa pe fiecare la timp. 
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Administratorul Căminului 
Cpt. Vasile Cehan 

18. 
Oradea la 29 Decembrie 1937 

Preşedintele Cercului Militar Oradea 
Către, 

Administratorul Căminului Ofiţeresc Stâna de Vale 
La Nr. 161 din 26 Decembrie 1937, vă comunic următoarele: 
1). Este surprinzător că puneţi întrebarea dacă Domnul Comandant al Corpului VI 

Armată trebuie să plătească chiria camerelor. Dumneavoastră ştiţi că apartamentul de la 
etajul popotei este construit numai pentru şefii ierarhici superiori (Inspectori de Armată şi 
Corp de Armată), care atunci când locuiesc în staţiune se consideră invitaţi ai Ofiţerilor în 
acest apartament. Această hotărâre iniţială a fost tradusă în fapt până în prezent şi sigur că şi 
în viitor, iar rezolvarea ei este făcută anticipat pentru totdeauna. 

2). Cheltuiala cu: plata bucătarului popotei, femeie de serviciu, materiale de curăţat 
etc. se suportă din venitul chiriei la Cămin. 

3). Referitor la plata camerelor preţurile sunt următoare: 
- Preţ de bază 40 lei pe zi cameră, 
- Reduceri pentru membrii fondatori 25%, 
- Reduceri pentru membrii ajutători 10%. 
4). Veţi lua măsuri de a percepe vizitatorilor toate taxele legale cerute de staţiune şi 

legile în vigoare. 
5). La înapoierea Dumneavoastră la Oradea veţi aduce provizoriu scriptele 

căminului pentru întocmirea registrelor Cercului Militar şi punerea lor la punct. 
6). Înainte de a veni la Oradea veţi proceda la verificare a existenţii averii 

Căminului înaintând în timp de 48 ore după venirea dumneavoastră la Oradea raport detaliat. 
(în special asupra completării lipsurilor lăsate de Locotenenţii Feşanu Nicolae etc.). 

Preşedintele Cercului Militar Oradea 
Colonel, 
Alex. Marinescu 

19. 
 

Nr.4240, 1940, Octombrie 25 
Morogan Gheorghe 

Către, 
CERCUL MILITAR ORADEA. 

Respectuos raportez următoarele: 
La sosirea în garnizoana Mălăieşti – Prahova cu mobilierul Cecului Militar Oradea, 

evacuat din Oradea, am debarcat în gara Mălăieşti în după amiaza de 8 Septembrie 1940, 
orele 15. 

Debarcarea a 4 vagoane de mobilă s-a făcut în foarte grele condiţiuni fiind material 
foarte mult de la Companiile din Regimentul 1 Infanterie Fortificaţii pe aceiaşi rampă. 

Până să se facă seară am depozitat o parte din mobilă într-un salon de dans chiar în 
gară la circa 20 m. departe de rampa gării. 

Eu aranjam personal mobila ca să nu o strice soldaţii, iar soldaţi o cărau. 
Când s-a înserat am ieşit din salon şi m-am uitat ce mobilă a mai rămas şi am căutat, 

pe cât a fost posibil, ca s-o strâng la un loc. 
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Am observat imediat lipsa unui covor al Cercului, am întrebat soldaţii cei 2 soldaţi, 
plantoane la Cercul Militar, dacă au băgat ei covorul înăuntru fără să ştiu eu sau dacă l-au 
băgat în altă cameră unde se depozitase scaune negre tot în acelaşi timp. 

Soldaţii au raportat că ei personal nu l-au băgat, dar poate vreun soldat din cei ce au 
dat ajutor la căratul mobilei înăuntru. 

Fiind noapte nu am mai putut controla cele 2 camere cu mobilă, însă a 2-a zi am 
scos mobila din cele 2 camere, fără însă ca să-l găsesc deşi eram convins că acolo trebuie să 
fie. 

Covorul a sosit sigur în gara Mălăieşti, fiind văzut de mine, de cei 2 soldaţi ai 
Cercului Militar, de Doamna Colonel Vasiliu şi de Doamna Căpitan Paicu, care se aflau în 
gară în acelaşi loc cu mobila personală a D-lor. 

În zilele următoare m-am interesat şi am căutat prin materialul companiilor dar nu 
am mai găsit covorul. 

Int. Cercului Militar Oradea 
Plutonier Morogan Gheorghe 

20. 
 

PROCES VERBAL241 
Astăzi anul una mie nouă sute patruzeci, luna Octombrie, ziua 25, la Brăila, 
Noi comisiunea de constatare a materialelor evacuate de la Cercul Militar Oradea, 

compusă din: 
- Locot. Col. Petreanu Octavian, Ajutorul Regimentului 1 Infanterie Fortificaţii, în 

calitate de membru al acestui cerc,  
- Maior Rez. Cehan Vasile, Directorul Cercului şi al Căminului, Stâna de Vale 

Bihor, 
- Plutonier Morogan Gheorghe, din Regimentul 1 Infanterie Intendent al Cercului 

Militar Oradea; 
- Constatăm prin prezentul proces verbal următoarele: 
1). Cercul Militar Oradea, înainte de evacuare fiind instalat în Cazarma Regele 

Ferdinand Oradea, iar în aceiaşi cazarmă fiind cazat şi Regimentul 1 Infanterie Fortificaţii, 
evacuarea Cercului s-a făcut odată cu averea Regimentului 1 Infanterie Fortificaţii, cu acelaşi 
tren şi urmându-l până în Garnizoana Brăila, unde în prezent averea Cercului Militar Brăila 
se găseşte depozitată. 

2). Evacuarea averii Cercului din Oradea s-a făcut în condiţii extrem de grele şi 
anume: 

a). Lipsa de vagoane C.F.R. nu au fost nici suficiente şi nici date la timp. 
b). Cele 4 vagoane destinate pentru evacuarea Cercului au fost toate 4 deschise 

astfel că în timpul transportului, care a durat 5 zile, s-au putut fura multe lucruri de către 
personalul C.F.R., soldaţi şi civili, iar din cauza supra încărcării acestor vagoane din lucruri 
au putut şi cădea în timpul transportului pe drum. 

3).Încărcarea vagoanelor în Oradea s-a făcut în mare grabă şi cu mijloace 
insuficiente de transport până la gară şi numai noaptea, deci şi aici s-au putut pierde din 
lucruri. 

4). Pierderile specificate în alăturatul inventar în coloana respectivă, sunt provenite 
din cauză de forţă majoră şi nu din neglijenţa nimănui, fapt pentru care comisia propune 
scăderea lor din scriptele Cercului Militar Oradea, pentru motivele arătate mai sus. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal spre cele legale. 
PREŞEDINTELE COMISIEI 
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Locotenent Colonel Petreanu Octavian          Directorul Cercului  
Maior Vasile Cehan 

                                                                   Intendentul Cercului 
                                                  Plutonier Morogan Gheorghe 

 
21. 

 
Cercul Militar Oradea 

INVENTAR242 
De averea mobilă a Cercului Militar Oradea, după evacuare. 
Denumirea materialelor 
 Mobilier 

D
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u 
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 I.
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Aparate de incendiu Minimax 1 nimic 1 
Arc Zefir ptr. închis uşa 1 9 1 
Bust de ghips Regele Ferdinand 1 - -sc.P. V. 
Burlane tablă buc. 26 - 26 
Bănci Louis XV. metri 30 30 - 

 
Apărătoare bănci Louis XV. metri 30 30 - 
Braţe de aramă p. lămpi electrice 34 25 9 
Bidinele 2 - 2 
Becuri a 40 lumini 4 4 - 
,,,,           75 „ 3 3 - 
      -------25--- 4 4 - 
...--------150----- 5 5 - 
Cuiere lemn fixe nichelate 120 40 80 
Cuiere lemn mobile cu câte 20 cure 

de metal 
8 2 6 

Cuiere de metal fixate la perete 136 - 136 
Contoare electrice 2 - 2 
Canapea mică pt. 2 persoane  1 - Scăzut 

P.V. 
Canapea mare de brocat pt. 4 

persoane 
1 - 1 

Covor persan vechi 1 1 - 
Covor persan nou 1 Furat în 

gara 
Mălăeşti 
Prahova 

 

Coturi de burlane 19 - 19 
Candelabre 3 3 - 
Cearceafuri de pat 3 3 - 
Cearceafuri de plapumă 3 3 - 
Covoraşe de lână la paturi 3   
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Cutii lemn pt. flori 18 - 18 
Căldări de zinc 2 1 1 
Cârlige nichelate pt. cuiere 5 - 5 
Drapele mari tricolore 2 - 2 
Draperii de pluş complete 21 21 cu 

galerii 
lemn 

 

Draperii roşii pluş complete 2 2 cu 
suport de 
lemn 

 

Draperii roşii cu suport de fier 3 3 - 
Dulap bibliotecă 1 - 1 
Dulap bibliotecă cu 4 uşi 2 - 2 
Dulap cu uşă pt. jocuri 1 - 1 
Draperii simple de pânză - 3  
Draperii mici tricolor 5 - 5 
Dosuri pernă mari 2 3 - 
Dosuri pernă mici 2 2 - 
Dulap furnir nuc pt. haine 2 3 - 
Dulap bufet mic 1 - 1 
Fotolii tapiţate catifea 8 8 - 
Feţe de pernă mari 2 2 - 
Feţe de pernă mici  2 2 - 
Feţe de masă  2 2 una 

albă  
1 croşet 

 
 

Firmă de tablă Cercul Militar 1 - 1 
Firmă sticlă sală de dans 1 - 1 
Jocuri table mari 2 1 1 Stâna 

de Vale 
Jocuri table şah 2 2 - 
Jocuri remy 2 2 din care  

1 Stâna 
de Vale 

 
 

Jocuri table mici 1 1 - 
Lămpi de plafon tavan 4 becuri 1 1 - 
Lămpi de plafon cu 1 bec 5 5 - 
Lămpi de plafon cu 1 bec 30 30 - 
Lămpi noptiere dormitor 2 2 - 
Lojă de lemn 3/3m. îmbrăcată 1 1 - 
Lampă plafonieră/studio/7 becuri 1 1 - 
Lucrare era Nouă 1 - - 
Mese pătrate cu postav verde 10 8 2 
Mese lungi cu postav verde 3 3 - 
Mese pătrate cu scrumiere 1 1 - 
Masă mică cu postav verde 1 - 1 
Mese de paie împletite 5 5 - 
Mese stil L.XV. 2 2 - 
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Mese rotunde furnir nuc 20 20 - 
Mese albe de brad 12 12 - 
Mese lungi brad 3m. 2 2 - 
Mese stejar 1 1S. Caz. 

R.1.I.F. 
- 

Masă tejghea 1 1 - 
Noptiere 2 2 - 
Oglinzi mari de perete cu ramă 3 3 - 
Oglinzi de cristal fără ramă 2 3 - 
Oglinzi mică cu ramă 1 1 - 
Oglinzi cu postament şi ramă aur 2 2 - 
Oale noapte 2 - - 
Pendulă ceasornic 1 la Lt. 

Col. 
Vasilescu 
Leon  

  

Preşuri de scări 6 6 - 
Pian mare cu coadă 1 1 - 
Perdele mici bibliotecă 8 8 - 
Pulverizator de sticlă 1 - 1 
Prosoape de faţă 4 2 - 
Perdele plase reţea ferestre 20 20 - 
Paturi furnir nuc somiere 3 3 - 
Plapome 3 3 - 
Perdele camere de oaspeţi  3 3 - 
Placă de marmură cu inscripţie 1 1 - 
Lucrarea Pro Patria 1 - 1 
Rozete 8 - 8 
Raft de alimente 1 - 1 
Scaune negre cu spate 78 78 - 
Scaune negre cu spate 60 41 19 
Sobă zefir 1 1 - 
Scaune fotolii de pai împletit 15 13 2 
Sobe teracotă 10 - 10 
Ştergător de picioare 1 - 1 
Scaune tapiţate 100 100 - 
Sobe de tuci 2 - 2 
Scaune albe brad 4 3 1 
Saltele de lână 3 3 - 
Şervete şters pahare  8 3 - 
Scrumiere de sticlă 50 36 14 
Serviciu de ceai 6 persoane 1 - - 
Suport pentru prosoape 1 - - 
Ştampile 5 5 - 
Sobă mare de tuci 1 1 la Stâna 

de Vale 
 

Tăvi pentru servit de lemn 10 10 la 
Stâna de 
Vale 

 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 

_______________________________________________________ 
                                Cercul Militar Oradea – aniversare la 100 de ani 

 

135 

Table placaj tei ap. mese 20 17 3 
Tablouri vederi Stâna de Vale 9 9 - 
Tablouri caricaturi 13 13 la 

Stâna de 
Vale 

 

Unealta de foc 1 1 la Stâna 
de Vale 

- 

Bancă brad cu spate - 1 - 
Toaletă furnir cu oglindă cristal - 1 - 
Cuier cu 1 picior fag mahon - 2 - 
Cuier perete sistem cubist - 1 - 
Un preş cusut 7m/90cm. - 1 - 
Perdea plus uşă closet - 1-  
Suluri pt. transparente ferestre - 13 - 
Transparente camera oaspeţi - 3 - 
Globuri mat lămpi electrice - 10 - 
Chiuvetă spălător faianţă cu robinet 

nichelat 
- 1 - 

Galerii pentru sobe nichelate - 2 - 
Ventilatoare electrice - 3 - 
Albumuri cu vederi Oradea - 2 - 
Croşet lucru mână noptiere - 2 - 

 
 Intendentul Cercului Militar Oradea 
Plutonierul Morogan Gheorghe                      Directorul Cercului 
                                                                Maior rez. Vasile Cehan 
 

22. 
Nr.30243, 1940, Iulie 9 

Căminul Ofiţerilor Stâna de Vale 
Către, 

GARNIZOANA ORADEA 
Am onoarea a raporta: În ziua de 3 Iulie a.c. când m-am despărţit de Dvs. venind de 

la Divizie la Hotel, am găsit o notă de la soldatul tâmplar din Regimentul 18 Infanterie care 
trebuia să vină la Cămin pentru reparaţii; care spunea că Regimentul nu are ordin pentru a 
veni la Cămin acest om. 

Subsemnatul neavând unde interveni, fiind orele 15, am plecat cu cei pe care i-am 
avut în număr de 3, meseriaşi şi care de găsesc la gară iar acesta de la Regimentul 18 
Infanterie nu a venit nici până în prezent. Vă rog să binevoiţi a da ordin în consecinţă. 

Venind la Beiuş, la Divizionul 2/ 35 Artilerie de unde urma să primesc căruţă, care 
o dă odată pe lună pentru a aduce alimente, în ziua de Iulie 1946, am fost reţinut toată ziua la 
Divizion pentru faptul că D-l Comandant de baterie Căpitan Vrăbieş a spus că D-sa dă căruţă 
iar om nu are să ne dea, subsemnatul nu m-am învoit la început să primesc căruţă fără 
conducător, iar înspre seară am consimţit să i-au căruţa pentru ca să nu mai stau şi a 2-a zi în 
Beiuş. 

Domnul Căpitan Vrăbieş m-a pus să merg cu caii la cântarul Oraşului pentru ai 
primi cu proces verbal, subsemnatul trebuia să primesc alimentele pentru 7 oameni şi am 
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trimis la cântar pe soldatul Domani Ludovic de meserie zidar din Cercul Teritorial Bihor, 
care a asistat la cântărirea cailor. 

În ziua de 5 Iulie a.c. dimineaţa întrucât în ziua de 4 Iulie a.c. seara era târziu să 
plec, am primit 2 cai nărăvaşi, care i-a avut mai slabi, cu care am mers până la km. 17 iar de 
aici nu a mai vrut caii să tragă, parte din alimente le-am dus în aceiaşi zi pe spatele cailor iar 
restul a rămas în drum cu un soldat toată noaptea şi dimineaţa le-a pus pe căruţa unui ţăran 
care me-a pretins 10.000 lei; vă raportez acestea să vedeţi şi Dumneavoastră ce sprijin 
primesc de la Divizionul 2 / 35 Artilerie Beiuş. 

În ziua de 6 Iulie a.c. dimineaţa am trimis pe soldatul Domani Ludovic pentru a 
duce căruţa la Beiuş care nu s-a înapoiat nici până în prezent. 

Azi la orele 12 soldatul Gheorghe Aurel din Regimentul 10 Gr. a plecat la Regiment 
motivând că este bolnav, ne vroind să se supună la vizita medicală aici, se anexează 
declaraţia sus numitului de la plecare din Oradea şi până la Cămin s-a comportat: pe tren a 
furat 10 pachete de tutun din sacul subsemnatului, iar întrebându-l a spus că a luat numai 1 
pachet. 

La Beiuş în timpul cât am depus alimentele într-o casă unde am dormit susnumitul a 
desfăcut sacul din nou însă de data aceasta neavând timp să opereze pentru că m-am înapoiat 
repede înăuntru. 

În seara zilei de 4 Iulie a.c. mă găseam într-un restaurant la Beiuş, să i-au masa, a 
venit un comisar de poliţie şi mi-a spus că susnumitul a furat din tren un geamantan al unui 
civil, iar eu i-am răspuns că: dacă îl va identifica să meargă la Comenduirea pieţii să ceară 
concursul pentru a fi arestat. Comisarul neavând reclamaţie în scris nu a mai acţionat. 

În ziua de 7 Iulie a.c. a venit la mine Şeful postului de Jandarmerie din localitate cu 
civilul căruia i s-a furat geamantanul din tren şi care la recunoscut pe susnumitul că i-a furat 
valiza; şi să-l cercetăm dacă va mai avea ceva resturi asupra lui, l-am cercetat împreună cu 
Şeful de Post dar reclamantul nu a găsit nici un obiect asupra lui, iar susnumitul soldat s-a 
revoltat pentru faptul că i-am făcut percheziţie. 

De la această dată susnumitul soldat era mereu neliniştit, iar în ziua de 8 Iulie a.c. 
seara mi-a solicitat o învoire de 1, ½ zile pentru a merge la Beiuş, ne obţinând învoire a doua 
zi dimineaţa l-am găsit gata de plecare la Regiment, după mai multe rugăminte şi după ce i-
am promis un pachet de tutun s-a învoit să termine de văruit bucătăria Căminului care rămase 
neisprăvită din ajun. 

În concluzie: Sus numitul soldat se face vinovat de hoţie şi părăsire de serviciu fără 
voie. 

Vă rugăm să binevoiţi a dispune să fie pedepsit exemplar altcum cazul se va repeta 
şi de alţi soldaţi şi să fie înlocuit. 

Custodele Căminului 
Pl. Major 
Vasile Marieş 

23. 
 

Nr. 12092 din 5.VIII. 1946244 
Către, 

Comenduirea Pieţei Oradea 
Binevoiţi a cunoaşte că la vizita ce am făcut-o la căminul ofiţerilor de la Stâna de 

Vale, am constatat că sunt nevoi urgente pentru consolidarea fundaţiei clădirii. 
În acest scop se vor trimite chiar în cursul zilei de azi 4 dulgheri pe timp de 7 zile. 
Meseriaşii vor fi daţi astfel: 
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               - Regimentul 10 Grăniceri…………………..2 dulgheri, 
   - Regimentul 18 Infanterie…………………..1 dulgher, 
   - Regimentul 35 Artilerie……………………1 dulgher 
Oamenii de mai sus se vor prezenta la Divizie azi 5 VIII. a.c. şi vor avea asupra lor: 

- Echipamentul adecvat pentru munte, inclusiv câte una pătură, 
- Hrană pe timp de 7 zile compusă din:  
- Pâine pe 3-4 zile, iar pentru rest mălai pentru mămăligă. 
- Cartofi, fasole, ceapă, zarzavat, marmeladă, surogat, iar în loc de carne proaspătă li se va 

da slănină. 
- Suplimente de marmeladă şi slănină. 
Atrag atenţia că aceşti oameni vor presta o muncă grea pentru aceasta este nevoie să aibă 
hrană suficientă. 

Fiecare om va avea câte 1 bardă, iar Regimentul 18 Infanterie va da şi un joagăr. 
De asemenea fiecare unitate de mai sus, va confecţiona şi da acestor ostaş câte 5-6 scoabe. 
Comenduirea Pieţii, va da foile de drum necesare pentru aceşti 4 ostaşi pentru distanţa 

Oradea – Stâna de Vale.  
La Divizie oamenii vor fi controlaţi de către Biroul 1 care se va îngriji de plecarea lor. 
COMANDANTUL DIVIZIEI 18 INFANTERIE 
General Paul Alexiu 
 

24. 
 
GARNIZOANA ORADEA 

INSTRUCŢIUNI245 
Pentru funcţionarea Căminului Ofiţerilor „Stâna de Vale” în sezonul 1946. 
1). Căminul va fi deschis pe timpul de la 1 Iulie la 31 August. 
2). Camere în cămin se pot ocupa numai cu aprobarea Garnizoanei Oradea. 
3). În cămin nu pot fi găzduite alte persoane decât membrii familiei ofiţerilor ce a obţinut 

aprobare, soţie şi copii minori. 
4). Plata camerelor se face pe numărul de zile efectiv locuite socotit 2000 lei pentru una 

cameră pe zi şi 500 pentru pat suplimentar, a treia persoană. 
5). Serviciul şi spălatul lenjeriei se plăteşte aparte socotit de fiecare persoană 1000 lei pe 

zi. 
6). Popota va funcţiona sub conducerea unui comitet prezent de ofiţerul cel mai mare în 

grad ce i-a masa sau ofiţerul delegat de Generalul care eventual va fi oaspete în cămin. 
7). Fiecare vizitator va depune anticipat un acont la popota, după normele stabilite de 

preşedintele comitetului popotei. 
8). Alimentele raţionalizate, zahăr, ulei, făina etc, vor fi aduse în natura de fiecare 

persoană ce i-a masa la popotă în cantităţile următoare: 
- 2 kg. zahăr de persoană pe lună, 
- 1 kg. untură de persoană pe lună, 
- 10 kg. făină de persoană pe lună, 
- 2 kg. unt de lemn de persoană pe lună, 
9). La costul mesei se va adăuga plata bucătarului şi chelnerilor ce vor fi angajaţi. 
10). Toţi vizitatorii sunt obligaţi a respecta întocmai regulamentul căminului. 
Cei ce se abat vor fi evacuaţi la propunerea custodelui de către garnizoană. 
COMANDANTUL GARNIZOANEI ORADEA 
GENERAL 
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                  Constantinescu Aurel 
 

25. 
CĂMINUL OFIŢERILOR Stâna de Vale Jud. Bihor 

ÎNŞTIINŢARE Nr. 1237246, din 30 Mai 1946 
Cu onoare se aduce la cunoştinţă, Comandamentelor, Serviciilor şi corpurilor de trupă şi 

formaţiunilor de serviciu următoarele: 
1). Ofiţerii din Garnizoana Oradea, prin contribuţia lor exclusivă au construit un Cămin, 

în anii 1935-1936 în pitoreasca Staţiune Climaterică Stâna de Vale Jud. Bihor, la altitudinea 
de 1100 m. într-o regiune de brad, tot timpul ozonat şi ferită complet de curenţi. 

2). Căminul este afiliat Cercului Militar Oradea, are 28 de camere modern mobilate, a câte 
2-3 persoane, apă caldă şi apă rece în fiecare cameră, parchet, băi, lumină electrică etc. şi 
poate adăposti 60-70 persoane. 

3). Scopul acestui Cămin este: înlesnirea ofiţerilor din Garnizoana Oradea, de pe raza 
Corpului 6 Armată cu familiile lor, ca şi cu mijloace reduse băneşti, să poată profita de 
binefacerea naturi în munţi, pentru recreaţie şi refacerea sănătăţii. Aici la Cămin se obţine 
odihnă completă, reconfortarea celor debilii sau surmenaţi, practica sporturilor în munţi atât 
vara cât mai ales iarna, unde zăpada se menţine bună pentru skyuri din toamnă până în 
Martie. 

4). Drept de a ocupa camere în Cămin conform Statutului îl au numai ofiţeri de pe raza 
Corpului 6 Armată cu prioritatea celor din Oradea care l-au construit. 

5). Din familia ofiţerului se înţelege: soţia, copii necăsătoriţi, soră şi frate necăsătoriţi, 
dacă locuieşte permanent cu ofiţerul care cere camera, mamă şi tată dacă de asemenea 
locuiesc cu ofiţerul. 

6). Costul camerelor la Cămin: 
- Una cameră mobilată, pentru 2-4 persoane este de 200 lei pe zi şi Căminul este deschis 

în lunile Iulie şi August 1946 
A treia persoană în aceiaşi cameră plăteşte un supliment de 50 lei pe zi, copii până la 14 

ani nu plătesc acest supliment. 
Costul camerelor se plăteşte pe numărul zilelor state în Cămin. 
În afară de costul camerelor, se mai plăteşte pe zi taxa de cură fixată de staţiune. 
7). În cazul când se vor înscrie peste 20 persoane, Administraţia Căminului va înfiinţa 

popotă. 
Costul popotei va fi acel real după preţurile pieţei, la care se adaugă costul transporturilor 

de alimente din oraş în Staţiune. 
8). Căminul va avea în tot timpul medic şi telefon. 
9). Transportul vizitatorilor în staţiune se face astfel: 
Cu trenul C.F.R. pe linia principală Cluj Oradea şi vice-versa, se debarcă în Staţiunea 

Stâna de Vale, 4 km. de la Bratca spre Cluj sau 3 staţii de la Ciucea spre Oradea, de aici cu 
trenul industrial al Episcopiei Române Unită din Oradea 45 km. în munţi. 

10). Excursii din Staţiune se pot face la: Vârful Poieni, Vlădeasa, Izvorul Someşului, 
Izvorul Drăganului, Moara Dracului, Izvorul Minunilor, Aria Vulturului, Muncei şi Peştera 
Meziadului, etc.. 

11). Pentru cei dornici de mai multă linişte şi fără copii mici li se vor destina camere la 
etaje: familiile cu copii mici până la 12 ani vor primi camere la parter. 

12). Înscrierile cu camere la Cămin se fac astfel: 
- Pentru sezonul de vară Iulie – August până la 15 iunie 1946. 
Cererile ofiţerilor se vor trimite la forurile din Oradea. 
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În cerere se va arăta: 
- Numele ofiţerului care solicită camere, Unitatea şi Garnizoana din care face parte. 
-  Data de când şi până când solicită camera.  
- Numărul persoanelor, inclusiv ofiţerul solicitant. 

În cazul când din motive neprevăzute, cel înscris cu camera, renunţă; acesta se va anunţa 
cu cel puţin 5 zile înainte la Cămin. 

13). În cazul când cei citaţi la punctul 3 nu vor adresa cerere la timp şi camerele vor 
rămâne goale; administrarea căminului va da altor ofiţeri solicitanţi, în aceleaşi condiţii ca şi 
celor de la punctul 3 camera. 

Aprobările de camere obţinute se vor comunica la timp de către cămin prin unitatea din 
care ofiţerul face parte. 

Rugăm a dispune ca aceasta înştiinţare să fie adusă la cunoştinţă din timp, tuturor 
domnilor ofiţeri şi familiile domnilor din Garnizoana dumneavoastră. 

COMANDANTUL GARNIZOANEI ORADEA 
General  
           Constantinescu Aurel 

26. 
 

TELEGRAMA247 GARNIZOANA ORADEA MARE 
Către, 

MINISTERUL DE RĂZBOI Direcţia Casei Cercurilor Militare 
La ordinul Telegrafic Nr. 105 din 13. IV. 1946, 
 Raportăm următoarele: 
1). Cercul Militar al ofiţerilor, 
- Fonduri realizate în numerar, 304.930 lei. 
- Recipise, 111.910 lei. 
- Alte fonduri nu avem. 
2). Cercul militar al subofiţerilor:  
- Fonduri realizate în numerar, 247.916 lei. 
- Recipise de depuneri la Administraţia Financiară Bihor, 142.260 lei. 
- La portofoliu, 308.893 lei 
COMANDANTUL GARNIZOANEI ORADEA 
General, ss Constantinescu Aurel 
                             Nr. 674 din 17 Aprilie 1947 
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60. 

 
Comandandul Garnizoanei a aprobat cererea, cu plata conform dispozițiilor și normelor 

stabilite pentru solicitanți, pe baza cererii acestora precum și pentru: cpt. Magistrat Iustin 
Lungociu, de la Curtea marțială Cluj,  procurorul Aureliu Necșulescu, de la Curtea de Apel 

Oradea (25 iulie - 10 august 1946), sau a respins cererea Inspectoratului de Jandarmi pe 
motiv ca „gratuit nu se poate, taxa minimă fiind de 2000 lei pe zi”. 

A.M.R., fond 3608, dos. 118, p. 73, 76, 81 
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Generalul GHEORGHE BACALOGLU –  

ÎNTEMEIETORUL REVISTEI „CELE TREI CRIŞURI” 
 

 
Fiul lui Al.G. Bacaloglu şi al Sofiei s-a născut, la 10 iulie 

1874, în Bucureşti. S-a înscris, la 1 septembrie 1890, în clasa I-a la 
Şcoala fiilor de militari din Craiova. După 4 ani de studii şi alţi doi 
la Şcoala de Artilerie a fost înălţat la gradul de sublocotenent şi 
repartizat la Regimentul 2 Cetate. În cariera militară a ocupat 
diferite funcţii, având toate gradele până la demnitatea de general. 
Pentru meritele militare a fost recompensat cu medaliile: „Bărbăţie 
şi credinţă”, cu însemnele campaniei din 1913, „Carol I” şi 
„Avântul Ţării”. 

Conduita sa militară a fost elogios prezentată, în 1899, de 
comandantul Regimentului 2 Artilerie Cetate, colonelul Năsturel, 
ca „foarte sârguincios şi cuviincios, ofiţer serios şi conştiincios, cu 
o prea bună conduită”248. În funcţia de comandant de secţie de 
artilerie, deşi „cunoaşte binişor regulamentele militare şi posedă cunoştinţele gradului său, 
nu a făcut destul progres…este cam indiferent de bateria sa, unde ar trebui să ştie totul. Are 
aerul a nu-i place serviciul militar. Călăreşte, trage cu sabia, floreta şi pistolul binişor”249. 
Apreciat pentru „caracterul de bun camarad cu educaţie îngrijită şi cu un trai în corp 
destul de bine apreciat”250, tânărul locotenent - „ce nu s-a remarcat în mod special”251- era 
propus la înaintare în gradul de căpitan, „la vechime”.  

Se pare că i-au priit criticile aspre ale şefilor, fiindcă în 1905 comandantul 
Regimentului 2 Artilerie Cetate, colonel Constantinescu, nota că „serveşte din ce în ce mai 
bine, are dezvoltată capacitatea de muncă ce a mulţumit pe toţi şefii săi”252, fapt pentru 
care îl propune a fi „ales” căpitan. Generalul Broşteanu i-a recomandat să „continue, pentru 
a şterge impresia notelor din trecut”253. Doi ani mai târziu, lt. col. Th. Petrescu , după ce 
Bacaloglu absolvise cursurile Şcolii de Artilerie, îl observa că „nu a scris nimic, deşi 
vorbeşte şi scrie în limba franceză”254. 

Cu toate că era foarte manierat, cu „abnegaţie, devotament şi foarte conştiincios în 
serviciu”255, nu avea darul de a transmite spiritul său de ordine şi la subordonaţi. În 1907, 
proaspăt avansat căpitan, George Bacaloglu ne este prezentat ca un „ofiţer înzestrat cu o 
inteligenţă vie, cu o bună memorie şi mult spirit de observaţie. Posedă o bună cultură 
generală, prevăzător, hotărât, cu voinţă, stăruire şi energie. Temperament vioi”256. Pe 
măsură ce se maturiza, calităţile sale de ofiţer disciplinat şi cu simţ al datoriei, erau 
remarcate de şefi şi urmate de subalterni „pentru demnitatea şi integritatea morală”, 

                                                 
248 A. M. R., Memoriu calificativ, fond 3042, dos.147, f..10 
249 Ibidem, f. 16 (notele semnate de comandantul Regimentului 2 Artilerie pe anul 1902) 
250 Ibidem, f. 24  
251 Ibidem 
252 Ibidem, f. 26 
253 Ibidem, f. 27 
254 Ibidem, f. 30 
255 Ibidem,  
256 Ibidem, f.40 
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precum şi „pentru calităţile sale artistice”257. Numit comandant de baterie, se remarcă prin 
„râvnă şi pricepere în instruirea trupei”258. Anual a participat la tragerile de luptă şi la 
manevrele regale, prilej de afirmare în conducerea tragerilor cu bateria, în folosirea 
mijloacelor de transmisiuni, fapt pentru care elogiile la adresa sa sporesc. Astfel că, după 
avansarea la gradul de maior şi numit comandant de batalion, la Cerna – Vodă,   şi-a putut 
etala cunoştinţele. Batalionul pe care l-a preluat, „cotat foarte slab”, în numai câteva luni a 
„obţinut frumoase rezultate datorate în mare parte conducerii maiorului Bacaloglu, care, 
pe lângă cunoştinţele militare solide mai posedă şi calităţi militare eminente”259.  

Războiul întregirii naţionale îl găseşte ca şef al serviciului mobilizare la Direcţia 
Generală a Muniţiilor, cu misiune specială la Paris, în comisia „muniţiilor, unde s-a achitat 
în mod lăudabil”260. Pentru meritele sale personale, precum şi pentru serviciul adus anterior 
pe front, a fost avansat în mod excepţional la gradul de locotenent colonel. În septembrie 
1917 a fost mutat la Regimentul 25 Artilerie şi numit comandant al sub-sectorului de 
artilerie, pe frontul de la Mărăşeşti*. Mutat la Divizia 15 Artilerie, în timpul bătăliei de la 
Mărăşeşti, colonelul Bacaloglu a fost frumos caracterizat de generalii Răşcanu, Anghel şi 
Batăr. 

În Basarabia, nota comandantul Diviziei 13, colonelul Bacaloglu „nu a luat parte 
la lupte împotriva bolşevicilor. Este artist, cântă la vioară şi în această calitate a organizat 
serbări în folosul orfanilor de război”261. Pe 28 noiembrie 1918 a fost numit director al 
Artileriei, unde s-a îngrijit de dotarea unităţilor de artilerie şi de repararea materialelor de 
artilerie. Având în vedere modul priceput şi inteligent cum a servit, precum şi aprecierile 
elogioase de pe front, generalul de divizie Referendeanu l-a propus pentru avansarea la 
gradul de general. Principala piedică era însă de ordin regulamentar, care prevedea 
obligativitatea îndeplinirii funcţiei de comandant de regiment. Pe referatul de înaintare, 
comandantul Corpului 1 Armată, generalul Nicolae Petală, a menţiona că propunerea de „a 
se înainta la gradul de general în rezerva armatei”262. A fost numit comandant al 
Regimentului 31 Artilerie până în 1920, când a fost trecut la secţia de propagandă a 
Corpului 6 Armată. 

Prezentabil, cu o educaţie deosebit de aleasă, „foarte talentat, colonelul Bacaloglu 
are toate însuşirile unui agreabil om de societate”263. Însărcinările ce i s-au dat în afara 
regimentului nu i-au permis să se prezinte la concursul din anul 1921, de susţinere a 
gradului de general. Pe data de 30 septembrie 1921 demisionează din armată dar este admis 

                                                 
257Ibidem, Cânta la vioară şi ca solist şi ştia să dirijeze un cor bărbătesc. Comandantul 
Diviziei îi recomanda, în 1909, să se ocupe mai mult „de tun pentru a nu rămâne în urmă”. 
258 Ibidem, f.42 
259 Ibidem, f. 48 
260 Ibidem, f. 52 Aprecierea a fost semnată de generalul Paraschivescu, Directorul general al 
muniţiilor. 
*Colonelul Brădiceanu, comandantul regimentului, fiind bolnav de tifos, Bacaloglu a 
asigurat comanda unităţii, bucurându-se de laude pentru calităţile sale de bun gospodar, 
pentru acele vremuri grele. Pe front s-a pus repede la curent cu toate lucrările şi a funcţionat 
ca ajutor la sub-sectorul a 10 baterii. 
261 Ibidem, f. 55. Foaia rezumativă de campanie a fost semnată de comandantul Brigăzii 17 
Artilerie. 
262 Ibidem, f. 60 
263 Ibidem, f. 61 
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a trece examenul de „general de brigadă în rezervă”264, conform deciziei ministeriale nr. 
963/14.09 1921, „acest ofiţer putând aduce foloase armatei”265.  

Cel care şi-a împlinit misiunea pe toate fronturile militare se îndrepta spre frontul 
cultural de la „Cele trei Crişuri”, o veritabilă asociaţie cultural – naţională în vestul ţării, 
care a contribuit la consolidarea vieţii spirituale româneşti, prin multele şi importantele sale 
realizări, între care şi editarea revistei pe care a fondat-o. Într-un articol de fond al revistei 
de cultură întemeietorul acesteia George Bacaloglu, abordează rolul bibliotecii de la cea mai 
veche a Alexandriei cu peste 700.000 volume la Biblioteca națională din Paris cu peste 2,5 
milioane volume, cele de la Londra, Munchen sau Vatican, cu rol evident de „leac pentru 
suflet” cum le numește. Dintre bibliotecile din România autorul citează Biblioteca 
Academiei Române cu peste 300.000 volume, colecții de carte rară, stampe, manuscrise, 
adevărate comori ale neamului românesc. Sunt remarcate, apoi, bibliotecile din Cluj, 
Cernăuți, Iași și București, Arad, Craiova, Turnu Severin pe care, se pare, că le-a frecventat, 
după cum sunt amintite și cele mai mici ale diferitelor facultăți și instituții culturale. Bucuria 
eruditului ofițer era mai mare la auzul zilnic al „înființării de biblioteci sătești”, ca urmare a 
propagandei largi ce s-a făcut pentru acest scop „ca semn al vremii pentru cultură, pentru 
ridicarea păturii de jos, pentru risipirea întunericului secular”. Rostuirea pe temeiuri corecte, 
pentru „a procura celor de la țară o lectură atrăgătoare și totodată instructivă, ridicând cu 
o treaptă mai sus viața sufletească a oamenilor de pe aceste meleaguri”266. Ceea ce trebuie 
într-o bibliotecă sătească sunt cărțile clasicilor români, de la creangă, Alecsandri, Slavici, 
Vlahuță, Coșbuc, Sadoveanu, Eminescu ar fi de real folos. Dar animarea acestora trebuie 
musai făcută de bibliotecari, aceia care sunt „adevărate biblioteci vorbitoare” care 
recomandă și comentează, „cel mai bun sfătuitor și îndrumător pentru tineretul studios”, 
altfel decât cel pe care îl definise Voltaire „un bibliotecar ignorant e ca un eunuc pus la 
poarta seraiului”  

Merită  de reținut faptul că „Reuniunea Cele Trei Crişuri", concepută şi înfiinţată 
de colonelul în retragere George Bacaloglu în cadrul adunării publice din 21 octombrie 
1919, avea să fie singura revistă românească de la Oradea, cu apariție continuă până la 
Dictatul de la Viena. Din primul ei comitet de conducere au făcut parte caffeii publice 
orădene: dr. Demetriu Radu, episcop greco-catolic, Ciorogariu, vicar ortodox încă pe atunci 
şi curând apoi episcop. generalul Marcel Olteanu267, comandantul Corpului V de Armată, 
dr. Aurel Lazăr, dr. Nicolae Zigre268, în roluri de preşedinți şi vicepreședinți în viziunea 
colonelului un vast program a stat la baza complexei Reuniuni, fiind profilată pe trei 
secţiuni. 1) Secţiunea „Crişul Alb", ce cuprinde salonul de artă pentru expoziție pentru 
şezători artistice şi literare, recitaluri muzicale, şi alte manifestări turistice. 2) Secţiunea a 
doua, numită „Crişul Negru", are în sfera sa propaganda culturală prin publicaţii (cotidiene, 
periodice ş.a.). 3) Secțienea a treia, numită „Crişul Repede", are în preocuparea sa Casele 
Naţionale cu un larg spectru de activităţi ce vizează culturalizarea şi educarea cu precădere a 
populaţiei rurale.  

„Reuniunea Celor Trei Crişuri" avea menirea de a stimula şi a oferi vad desfăşurării 
întregii vieţi culturale locale. Animarea şi organizarea ei era imperios cerută după Marea 
Unire, nu numai în Oradea, ci şi în celelalte localităţi transilvănene, fiind vitregite de-a 
lungul atâtor secole de opresiune. Cu acest rol animator şi luminător, reuniunea şi-a 

                                                 
264 Ibidem  
265 Ibidem, Notă semnată de colonelul David Popescu, a fost certificată de comandantul 
Regimentului 34 Obuziere. 
266 George Bacaloglu, Biblioteci și bibliotecari, în Cele trei Crișuri, Anul VI, mai 1925, p.1 
267  
268  
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continuat activitatea fără întrerupere până la cotropirea Nordului Transilvaniei de către 
armata hortystă (30 VIII 1940). În cadrul secţiunii „Crişul Alb", au fost organizate, în 
decurs de două decenii, numeroase şezători cu caracter cultural (literar, istoric, artistic, 
ştiinţific), cu o frecvenţă săptămânală în unele perioade. În cadrul secţiunii „Crişul Negru", 
colonelul George Bacaloglu a scos revista „Cele trei Crişuri" (15 IV 1920), rămânându-i 
director permanent, ca de altfel, director al întregii reuniuni. Este demn de reţinut că a fost 
singura revistă cu apariţie neîntreruptă în acea vreme în Oradea. Ceea ce se poate 
afirma şi despre întreaga reuniune comparativ cu celelalte asociaţii contemporane. A mai 
publicat „Revista satelor", revista bilingvă „„Aurora”" şi 15 alte publicaţii. În cadrul 
secţiunii „Crişul Repede". a înfiinţat 165 de biblioteci populare în judeţele Bihor, Arad şi 
Maramureş.  

A înfiinţat Casa Naţională din Oradea (20 I 1930) şi altele în alte localităţi. A 
realizat Universitatea Populară pe lângă Academia de Drept din Oradea (1921), în 
colaborare cu profesorul universitar Eugeniu Speranţia, figurează printre primele din țară. 
Probabil este chiar cea următoare după cea creată de Nicolae Iorga. În spaţiul Casei 
Naţionale din Oradea îşi aveau redacţia revista „Familia", „Gazeta de Vest", numeroase alte 
publicaţii, diferite societăţi culturale, precum şi organizaţii cu alte profiluri.  

„Reuniunea Cele Trei Crişuri" a înfiinţat 8 filiale în Bihor, altele la Satu Mare (în 
10 III 1928), şi a preconizat altele la Arad şi la Sighet. A iniţiat şi cu grija lui s-a şi realizat 
întreaga galerie de memoriale în peisajul urbanistic orădean interbelic (statuile Regelui 
Ferdinand, Regina Maria; busturile Iosif Vulcan, Barbu Delavrancea, Traian Moşoiu; 
plax.hetele Aurel Lazăr, Şt.O. Iosif şi A. Castaldi). Colonelul a rostit la fiecare cîte o 
cuvântare, fie inaugurală, fie omagială. Şi-a rostit cuvântul şi la festivalurile de la Iaşi şi 
Bucureşti (în 1929), organizate în sprijinul ridicării bustului lui Delavrancea la Oradea. 
Pentru simbolizarea întregirii României, colonelul a preconizat ridicarea unor monumente: 
Ion I.C. Brătianu la Timişoara, Nicolae Filipescu la Arad, Vasile Lucaciu la Satu Mare, 
Constantin Istrati la Sighet, Tache Ionescu la Braşov. Premonitoriu, colonelul George 
Bacaloglu a înfiinţat o redacţie şi administraţie a revistei „Cele trei Crişuri", şi la Bucureşti, 
în anul 1929 (Str. Regală nr. 18), unde a continuat revista să apară încă patru ani în refugiul 
de la Oradea (1940 — 1944).  

 Care era dominaţia spiritului? Realizarea României întregite şi eliberarea naţională 
a ţinuturilor alipite au transformat setea de liberate în trăire nemijlocită a unei noi 
dimensiuni a sentimentului de libertate. Iată o principală sursă, cu încărcătură efectivă, ce 
dezlănţuie energii latente, iniţiative, dăruire de sine, participare voluntară la acţiuni de 
interes obştesc, în vederea refacerii bunurilor distruse de război şi cu scopul de a da un curs 
favorabil vieţii sociale. Elanul optimist, binevoitor, rapid îmbrăţişat de la mic la mare, 
caracterizează starea generală de spirit şi se resimte efectiv în rezultate cât se poate de utile 
pentru progresul social. O adevărată explozie a reînvigorat, nu numai domeniul producerii 
bunurilor materiale, ci şi sfera culturii. Concomitent, avea loc ascensiunea, învăţământului 
de toate gradele, graţie străluciţilor profesori, savanţi, academicieni. Ascensiunea tuturor 
instituţiilor de cultură: teatru, opera, editură, laborator ş.a., mulţumită renumiţilor lor 
slujitori. Explozia scrisului este cu nimic mai puţin spectaculoasă. În toate ramurile literelor 
apăruse celebrităţi în: filosofie, psihologie, sociologie, istoriografie, literatură, critică literară 
ş.a. Ascensiuni similare se constată în domeniile ştiinţei şi ale artei, cu bine cunoscuţi 
savanţi şi somităţi vestite, fără a fi necesară nici o nominalizare, atât de bine cunoscute sunt 
vârfurile sferelor la care ne-am referit, încât nici până astăzi nu au fost întrecute.  

Nici o altă perioadă a istoriei culturii româneşti nu a fost atât de darnică şi de 
valoroasă în celebrităţi ca cea interbelică. A avut, ce-i drept, şi ea slăbiciuni. Dar acestea au 
provenit din exterior. Menţionăm criza generală începută în anul 1929 şi importul 
fascismului. A se vedea scrierile apărute în Cele trei Crișuri despre personalitatea lui Benitto 
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Musolini și afirmarea sa în Italia și de plano în Europa. Dar şi în asemenea împrejurări, 
adevăraţii reprezentanţi ai ştiinţei şi literelor nu s-au înhăitat cu extremiştii, caracterizaţi 
fiind prin simţul măsurii şi al echilibrului, față de alte scrieri și atitudini în țară. Nici 
tineretul studios n-a renunţat la carte. Mai degrabă se lansa visător în compania stelelor, în 
domeniul politic şi al cercetării „veșniciei de la sate”, sprijinind demersurile savantului 
Dimitrie Gusti, ori ascultând prelegeri în amfiteatre neîncăpătoare.  

Pe aceeași tematică, privitoare la cultura în zona de vest, era exprimată și părerea 
lui Gheorghe Tulbure269 ca fiind cea dintâi datorie după dezrobirea culturală. Începutului 
modest al acțiunilor culturale trebuie să li se adauge un sistem serios într-o atmosferă latină 
de manifestare. Manifestările culturale trebuie să fie „un mijloc de forță pentru afirmarea 
calităților neamului, o demonstrație a dreptului istoric la o unitate politică și o justificare 
morală a titlului de dominațiune asupra frânturilor de popoare, rămase într-o casă cu noi. 
Problema propagandei culturale la frontiere ar trebui considerată o problemă de stat”270. 
Prin urmarea trebuia inclusă intr-un programul permanent și continuu de acțiune. Un 
asemenea program, conchidea autorul, trebuia făcut cu cât mai „curat sânge de la inimă la 
periferii”, adică de la București spre orașe și satele din frontieră, asemenea francezilor care 
la Strassburg au trimis tot ce aveau mai bun. Orașele de graniță trebuiau să-și croiască 
drumuri culturale spre sate pentru cimentarea unor legături puternice cu țăranii, cu cât mai 
multe conferințe culturale, biblioteci, teatru, cinema, excursii, reviste, ziare de popularizarea 
științei, scrise în ceam mai curată limbă românească. În alt plan era nevoie de întărire a 
elementelor locale sub raport economic. Cele mai tari granițe se sapă în sufletele oamenilor, 
spunea cu just temei Gheorghe Tulbure, cel care s-a aflat la cârma revistei Tribuna din 
Bihor. Statul nu poate crea decât cadrul de afirmare, sufletele pot fi șlefuite de personalități, 
„de oameni cu credință și ideal”, capabili a „scoate definitiv spiritul și mentalitatea străină, 
care mai bântuie sufletele, cu ajutorul lor vom face să dispară complet conștiințele 
șovăielnice, credințele false și obiceiurile de împrumut. Oricât ar fi de adânci urmele 
trecutului fondul sufletesc al neamului nostru este unitar, un singur suflet sfărâmat în mii de 
părticele dincolo și dincoace de Carpați, dincolo de Someș și Prut, Ardeal și Muntean, tot 
aspecte ale aceluiași suflet românesc”271. Când v-a birui cultura la hotare atunci putem fi 
siguri de biruință!, concluziona cunoscutul gazetar. 
 Ca și în alte numere Cele trei Crișuri purta iscălituri celebre în epocă: Ioan Slavici, 
Emil Isac, Gheorghe Sofronie, Vasile Cotruș, George Bota, Nicolae Iorga, Roman 
Ciorogariu, Ioan Lupaș, Bogdan Duica, Silviu Dragomir, Eugeniu Speranția, Ion 
Agârbiceanu, Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Eugen Lovinescu, Cincinat Pavelescu, Aurel 
Lazăr, Radu Rosetti, I. Ursu, Sextil Pușcariu, Radu Gyr, Simion Mehedinți, Rădulescu 
Motru, Constantin Pavel, ș.a. 
 Datoria, exprimată prin revista culturală Cele trei Crișuri, ce apărea în Bihor 
„pentru sufletul renăscut al poporului” trebuia să consolideze ceea ce s-a „făcut prin vitejia 
soldatului român, pentru care adunăm rânduri pioase, de mulțumire”272. Încrezător și 
„sprijinit pe dreptul nostru, ceea ce începem, în zilele de primăvară, să ajungă spic de grâu 
plin și îmbelșugat”273, idee completată de Nicolae Iorga cu aprecierea că „și cu fibra 
acestor grăniceri ai nației noastre se poate căpăta mult ca energie creatoare pentru 
viitor”274, căci, spunea Roman Ciorogariu regimul românesc, instaurat pe Crișuri era unul 

                                                 
269 Idem, Cultură românească la graniță, p. 82 
270 Ibidem, p. 83 
271 Ibidem 
272 Idem, Anul I, nr. 1, 15 aprilie 1920, p. 1 
273 Ibidem 
274 Idem, Nicolae Iorga, Ținutul Crișurilor, p. 2 
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de cultură creștină și civilizație. În jurul chestiunii culturii s-au țesut multe și interesante 
idei, dezbătute în reviste de specialitate, a cărei esență era dată de actul de creație care se 
impune în orice mediu. 
 Contele Apponyi acel „barbar îmbrăcat în haine europene”, a lăsat ca moștenire 
dezastrul cultural sădit doar în limba maghiară, pentru ca să aibă și pretenția la Paris să 
afirme, fără argumente, superioritatea „culturii maghiare”, pe care aveam a o schimba cu 
concurența culturală ce urma a trece prin Caransebeș, Timișoara, Arad, Oradea, Carei, Satu 
Mare, Sighetul Marmației. În centru fiind chiar Oradea ca centru grăniceresc de cultură, 
văzut de episcopul Roman Ciorogariu, transformat din „orașul predilect al regilor maghiari, 
unii înmormântați aici, într-un templu al științelor, un oraș universitar cu un mare cămin 
studențesc făcut din moștenirea lui Emanuil Gojdu”275. Parțial acest testament s-a împlinit, 
Universitatea Orădeană avea să strălucească din nou ca un briliant la Granița de vest a 
României, după 1990 prin ctitorul ei, susținător al acțiunilor concepute și realizate de Cercul 
Militar Oradea. Am în vedere în primul rând Saloanele Internaționale de Carte, precum și 
manifestările ASLA. 
 Problema întăririi granițelor prin cultură avea să fie confirmată de trecerea 
timpului, precum izbutise și în Alsacia și Lorena franceză. Asemenea luptă deschisă a purtat 
și pe meleagurile Crișurilor revista condusă de George Bacaloglu276. Paginile revistei au 
constituit un adevărat îndreptar moral în care s-au exprimat deopotrivă dascăli, preoți ți 
militari. Cu mențiunea că își arăta valoarea prin șezători, conferințe, biblioteci, cămine 
culturale la sate, în special, concomitent cu afirmarea spiritualității românești.  

                                                 
275 Idem, Roman Ciorogariu, Trăiască regele!, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1924, p. 
162. La nici o sută de ani,după ce ungurii n-au reușit să-i ia cu sila averea, s-a găsit un 
pricăjit în funcția de ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, care a dat de pomană 
întreaga avere a fundației, și până astăzi s-a bucurat numai de o „șapcă academică 
ungurească - tip Bocskai”, fără să răspundă civil și penal pentru delapidare. 
276 Cu atât mai mult, după 1918 Ateneul bucureştean s-a interesat de noile asociaţii culturale 
româneşti care-şi făceau apariţia în Transilvania, de personalităţile care promovau cultura 
română în noile provincii ale României. Una din aceste personalităţi a fost şi George 
Bacaloglu, fondatorul Reuniunii Culturale Cele Trei Crişuri din Oradea. În 1923, acesta a 
fost ales membru activ al Ateneului Român. Recepţia sa a avut loc la 1 iunie 1924, cu care 
prilej a rostit de la tribuna Ateneului discursul intitulat Izvoarele culturale ale Ardealului. 
Răspunsul din partea Comitetului Ateneului Român a fost dat de profesorul Victor Babeş. În 
1925, G. Bacaloglu a publicat ambele intervenţii într-o broşură apărută în Editura Cele Trei 
Crişuri din Oradea. 
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CERCUL MILITAR SUB EGIDA E.C.P. 

 
Perioada de după al doilea război mondial a schimbat în bună măsură 

rolul pe care-l dobândise prin statut Cercul Militar Oradea. Sub ideile „noii 
democrații” Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea 
Sovietică”(ARLUS) avea influență asupra tuturor chestiunilor de cultură 
nouă democratică organizată și impusă de „consilierii sovietici”, sau și de 
noii instructori culturali. A fost în fapt o etapă, până prin anii 1968 cam „din 
topor”, propagandiștii proveniți din ofițeri școliți în 6-8 luni, sau pe la 
Academia Frunze, și apoi absolvenți de liceu, etc. Cum arătau conferințele 
acelor ani?, un fel de citire silabisită a broșurilor și ziarelor de partid. Din 
această perioadă ne lipsesc date și informații de arhivă, fapt pe care am 
încercat, pentru creionarea perioadei, să-l recompun din declarații și 
amintirile unor participanți. 

Adunarea generală constitutivă ARLUS a avut 
loc pe 12 noiembrie 1944 în localul Facultății de Științe 
a Universității din București îi avea printre participanții 
fondatori pe gen. medic Bălănescu, Stroe Botez, Alex. 
Caratali, Marieta Dragomirescu, ș.a., avocatul Petre 
Viforeanu (însărcinat cu legalizarea asociației ca 
persoană juridică, având scopul declarat de a ajuta la 
cunoașterea reciprocă și promovarea legăturilor de 
prietenie dintre România și URSS la Tribunalul Ilfov, 
secția Notariat, în aceeași încheindu-se toate actele. 
Încercării de includere a ASTREI în ARLUS i s-au opus Nicolae Popoviciu, 
episcop ortodox al Oradiei, ultimul președinte al ASTREI înainte de 
desființare, și vicarul greco-catolic Pompeiu Onofreiu de la Sibiu.  

Președintele secției ARLUS - Armată a fost generalul de divizie, 
comandant al Corpului 5 Teritorial, Constantin Vasiliu-Rășcanu, general cu 
orientare comunistă. Din 1948 președinte al ARLUS a fost Mihail 
Sadoveanu, iar vicepreședinte Lascăr L. Catargiu, căsătorit cu Elena, fiica lui 
Grigore Monteoru, fără copii, a moștenit de la socrul său Casa Monteoru, de 
pe Calea Victoriei, pe care a pus-o în 1945 la dispoziția Asociației Române 
pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică.. În 1948 Elena Lascăr 
Catargiu a donat ARLUS atât Casa Monteoru cât și proprietatea ei din 
comuna Monteoru, județul Buzău. A ținut 4 congrese în 10 ani și a tipărit 
peste 1500 titluri de carte rusească. De activitatea în domeniul propagandei 
și agitației răspundea Iosif Chișinevschi secretar al CC al PMR, având ca 
adjuncți pe Mihai Roller (pentru învățământ și știință), Ofelia Manole (artă și 
literatură), iar între colaboratorii externi pe Nicolae Moraru, Mihai Novicov, 
Aurel Baranga, Matei Socor, Hilda Jerea, Miron Radu Paraschivescu. Pentru 
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formarea cadrelor din domeniul ideologic, în octombrie 1949 și-a început 
activitatea Școala Superioară de Partid Jdanov, pe lângă CC al PMR; 
candidații erau selectați mai întâi la nivelul județelor și apoi de comisia de 
admitere; durata cursurilor era de 2 ani. În martie 1954, Școala Jdanov a fost 
transformată în institut de 4 ani; absolvenții institutului obțineau titlul de 
candidați în științe (noua denumire a doctoratului), la specializarea Istoria 
P.C.U.S., Istoria P.M.R., Filozofie și Economie Politică. În acea vreme, „să 
fii jdanovist însemna a da dovadă de vigilență, combativitate, intransigență 
față de manifestările burgheze”. Epurarea s-a produs în toate domeniile 
sociale și în armată, ceea ce a dus la zdrobirea elitei intelectuale și la 
lichidarea ofițerimii din regimul „burghez”277. 

Serviciul E.C.P. în armată  
Exprimând punctul de vedere al noii puteri politice privind această 

problemă, primul ministru, dr. Petru Groza, menţiona: „Una din sarcinile 
mari ale poporului român şi ale guvernului actual este democratizarea 
armatei”. Concepţia noului guvern cu privire la problema analizată a fost 
clarificată prin Ordinul general nr. 18, din 5 noiembrie 1946, emis de 
Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă, 
unde se stipula: „Ţara noastră merge în pas cu ritmul general de adânci 
prefaceri politico-sociale ale vremurilor de astăzi. Armata nu a putut 
rămâne în afara acestor frământări, ea s-a încadrat în noua concepţie 
democratică (…) Democratizarea armatei constă în următoarele 4 puncte 
principale: 1) Încadrarea ei în concepţia democratică de astăzi. 2) 
Solidarizarea ei cu actualul regim democratic care este călăuzit de această 
concepţie. 3) Educaţia politico-socială a întregului personal din armată. 4) 
Grija deosebită de cei mulţi şi mici”278 În fapt, formula utilizată – 
democratizarea armatei - a avut un caracter pur propagandistic, aspect 
perceput de multe cadre militare. Spre exemplu, generalul Petre Predan279, 
Comandantul Comandamentului 5 Teritorial şi al garnizoanei Braşov, la o 
conferinţă despre democraţie şi democratizarea armatei din 1946, în 
concluziile finale sublinia: „Trebuie să recunoaştem că armata noastră a 
fost totdeauna democrată şi o vom dovedi imediat”. Generalul a scos în faţă 
                                                 
277 A.M.R., fond (ARLUS) 1234, p. 2  
278 Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar. Aliat. Ocupant. 1940-1948. 
Editura A.I.S.M., Bucureşti, 1996, p. 56. Ioan Chiper, Florin Constantinescu, T.A. 
Pokivailova, „Instaurarea regimului comunist în România. Documente din arhivele 
sovietice” POLIS 228 în Arhivele Totalitarismului nr. 4/1994. p. 88 
279 A.M.R., fond Direcţia Personalului, dos. nr. 18469, p. 497. Este același ofițer care până 
la Dictatul de la Viena participase activ la formarea conștiinței naționale pentru apărarea 
vestului României, prin conferințele organizate în satele din Bihor, în zona de 
responsabilitate a comandantul Regimentului 2 Infanterie Fortificații Oradea. Pentru detalii 
vezi: Constantin Moșincat, Iredenta maghiară la granița de vest a României (1920-1940), 
Editura Tipo MC, Oradea, 2008 
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o serie de soldaţi şi subofiţeri, alături de care s-a aşezat şi el, arătând că toţi 
„sunt fii de ţărani”, subliniind din nou că „armata a fost şi este democrată”.  

Chiar ministrul apărării naţionale, generalul Constantin Vasiliu 
Răşcanu, reprezentant al partidului comunist, afirma „că armata a fost 
democrată şi înainte de 1945”, cum rezultă dintr-o notă a serviciilor de 
informaţii. În realitate acţiunea de „democratizarea armatei”, a reprezentat 
paravanul în spatele căruia s-au derulat două procese. În primul rând, unul de 
politizare a instituţiei ostăşeşti, de convertire a mentalităţilor, de 
transformare a acesteia într-o anexă a partidului comunist. Într-o broşură 
editată în 1945, imediat după instaurarea guvernului dr. Petru Groza, se 
preciza că: „este şi logic şi legitim ca regimul actual să impună armatei 
doctrina lui politică şi odată cu democratizarea statului să democratizeze şi 
armata”280. Esenţa acestui proces a fost transformarea armatei române dintr-
una naţională, neangajată şi neimplicată politic, într-o instituţie aflată sub 
controlul de partid. Procesul, de inspiraţie sovietică, s-a derulat pe parcursul 
a circa 4 ani (1945-1948), desfăşurându-se gradat, la adăpostul şi sub directa 
observare a Armatei Roşii, de ocupaţie. Acest proces nu a fost izolat în 
spaţiul geografic ocupat de armata sovietică. El s-a derulat în toate armatele 
ţărilor în care se aflau trupele Armatei Roşii. În al doilea rând, 
„democratizarea” armatei a vizat şi un proces de distrugere a corpului de 
cadre a cărui valoare fusese probată din plin în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Subliniind necesitatea formării „noului corp de cadre” şi 
principiile ce trebuiau să călăuzească această acţiune, primul ministru, dr. 
Petru Groza, arăta: „Problema cadrelor armatei ne preocupă cu toată 
seriozitatea. La bază avem principiul unei noi concepţii, unei noi discipline 
şi unei noi ierarhii, bazate pe superioritatea priceperii în arta militară, 
izvorâtă din unitatea de interese dintre conducere şi popor. Promovând în 
posturi de conducere elemente sănătoase şi democratice care se disting atât 
prin iubire faţă de popor, cât şi prin cunoaşterea artei militare”281. 

În virtutea acestor principii şi în temeiul unei legislaţii acoperitoare  
s-a desfăşurat un proces dramatic, de eliminare a cadrelor de formaţie veche, 
educate în spiritul tradiţiilor militare româneşti, care s-au distins în războiul 
de eliberare a Basarabiei şi nordului Bucovinei şi a celor cu opinii 
antiruseşti, antiguvernamentale, anticomuniste. Oficial, aceştia au intrat în 
procesul de epurare a armatei de „elemente fasciste şi legionare”282. 
Generalul Constantin Sănătescu nota, în jurnalul său, pentru ziua de 8 august 
1946: „Regele a semnat decretul pentru reducerea cadrului activ în ofiţeri. 

                                                 
280 Democratizarea armatei, Tipografia “Imprimeria Bucureşti”, 1945, p. 3 
281 A.M.R., fond E.C.P., dos. nr. 749, f-p. 24 
282 Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar Aliat Ocupant 1940-1948 vol. 1, 
Editura A.I.S.M. Bucureşti, 1996, p. 32 
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Sunt trecuţi în rezervă 8.000 de ofiţeri în care intră cei mai slab notaţi, 
invalizii de război şi 1.000 de ofiţeri socotiţi de actualul guvern drept 
reacţionari, adică vădit împotriva comunismului. Aceştia din urmă sunt cei 
mai capabili, şi cu toată opunerea regelui, nu au putut fi păstraţi în armată, 
întrucât au intervenit ruşii la cererea comuniştilor, ca să fie îndepărtaţi 
imediat”283. În acest fel erau aplicate principiile declarate. Amploarea şi 
consecinţele acestui proces ne determină a aprecia că epurarea a avut un 
caracter de masă. În perioada analizată, sub genericul ,,democratizării 
armatei’’ au fost întreprinse și unele acţiuni pozitive de genul: înfiinţarea 
şcolilor de alfabetizare, acordarea dreptului de vot militarilor, desfiinţarea 
pedepsei cu bătaia pentru soldaţi, etc. 

Începutul acestei acţiuni avuseseră loc în toamna anului 1943, când a 
luat fiinţă, în URSS, și Divizia „Tudor Vladimirescu”, (forată din foști 
prizonieri români, înrolați voluntari), având la comandă pe colonelul Nicolae 
Cambrea284. Organizată după modelul diviziei de infanterie sovietică, în 
structura acesteia apare, prin Ordinul de zi nr. 17/1.12.1943, „Secţia de 
educaţie şi cultură”, cu un aparat ce se extindea până la nivel de pluton. În 
luna aprilie 1945 peste 1000 de cadre şi militari din Divizia „Tudor 
Vladimirescu” au fost aduşi în România, de pe frontul cehoslovac şi instruiţi 
ca propagandişti ai partidului comunist.  

Paralel, în baza Înaltului Decret Regal nr. 320, din 25 aprilie 1945, şi 
a Ordinului General al Ministerului de Război, cu nr. 29, din 8 mai 1945, se 
înfiinţase Direcţia Superioară pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă (la 
Ministerul de Război), iar la trupele operative de pe front, Aparatul de 
Educaţie, Cultură şi Propagandă, în scopul de a realiza: ,,democratizarea 
armatei şi reorganizarea pe baze noi a educaţiei ofiţerilor, subofiţerilor şi 
ostaşilor”285. În acest fel, în organizarea armatei române apare pentru prima 
dată o structură cu rol de influenţare ideologică, de partid. În baza acestor 
documente, proaspeţii propagandişti comunişti, cunoscuţi sub denumirea de 
„lotul 1005”, au plecat spre Cehoslovacia, la 11 mai 1945, sub conducerea 
generalului Victor Precup (şeful Direcţiei Superioare a Culturii, Educaţiei şi 
Propagandei), pentru a încadra aparatul de educaţie, cultură şi propagandă al 
celor două armate române de pe front. Prin Instrucţiunile Ministerului de 
Război nr. 20240, din 16 mai 1945, erau stabilite drepturile şi îndatoririle 
aparatului de educaţie, şi POLIS 224 propagandă din armată. La fiecare 
comandament de armată şi divizie se înfiinţa un serviciu de cultură şi 
                                                 
283 Constantin Sănătescu, Jurnal, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 232 
284284 Detalii despre acțiunile Diviziei Tudor Vladimirescu pe teritoriul României din 
septembrie-octombrie 1944 vezi: General Gheorghe Tudor Bihoreanul, Constantin 
Moșincat, Ioan Tulvan, 30 de zile în fața morții. Bătălia pentru Oradea, Editura GP, 
Oradea, 2004 
285 A.M.R., fond Microfilme, rola P II 4.2462, c. 649 
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educaţie, iar la unităţi şi subunităţi se înfiinţa funcţia de ajutor de comandant 
pentru cultură şi educaţie. „Sarcina” organelor cultural-lămuritoare ale 
armatei erau printre altele: pregătirea cadrelor necesare „pentru lămurirea 
tuturor chestiunilor cultural-educative”; desfăşurarea lucrului „cultural-
lămuritor”; organizarea echipelor „cultural-lămuritoare pentru deservirea 
unităţilor şi subunităţilor” etc. Între obiectivele activităţii „lămuritoare” se 
înscriau: dezvoltarea şi întărirea simţului de prietenie pentru Armata Roşie şi 
Uniunea Sovietică; necesitatea ca „în fiecare ofiţer şi soldat să se înfiinţeze 
adânc sentimentul de devotament către guvernul democratic” şi să „se 
cultive sentimentul unui cetăţean conştient, şi în lumina noilor idei de 
dreptate, democraţie şi înfrăţire socială”286. 

Referindu-se la pregătirea ecep-iștilor, generalul Gheorghe Mihail, 
fostul şef al Marelui Stat Major, declara următoarele, în cursul anchetei la 
care a fost supus, în 1948: „În sânul acestui corp ecep-ist au pătruns 
elemente care n-aveau absolut nici o pregătire, lucru constatat nu numai de 
mine, dar de toţi comandanţii încercaţi ai oştirii. În desele întruniri avute de 
miniştrii de Război cu comandanţii marilor unităţi, absolut toţi aceşti 
comandanţi s-au plâns asupra nepregătirii elementelor ecep-iste. Deci nu 
este numai părerea mea personală, este părerea absolut a tuturor 
comandanţilor. Care este cauza acestei nepregătiri a ecepiştilor? Cauza este 
că multora le lipseşte baza fundamentală pe care se clădeşte educaţia şi 
cultura. Cu elementele inculte nu se pot crea buni educatori. De pildă, cu 
elemente care nu ştiu citi destul de bine, oamenii cărora li se face educaţia îi 
porneşte râsul şi autoritatea ecep-istului scade în loc de a se ridica. Cu 
elemente care nu cunosc sensul cuvintelor, acestea devin ridicole. Acolo 
unde elementele ecep-iste au fost bine alese, rezultatele au fost bune. Se 
poate ca prin trierea elementelor ecep-iste acest corp să apară bine pregătit, 
care să dea rezultate bune”287. 

Avându-se în vedere noua ordine instaurată după 23 august 1944 şi 
orientările acesteia, munca de educaţie în Cercul Oradea, de la început a 
întâmpinat rezistenţă. Pe raza Cercului Militar Oradea erau vărsaţi oameni de 
la toate unităţile desfiinţate şi de la toate armele, cu mari nemulţumiri. Prima 
şi cea mai mare nemulţumire rezultă din “acordarea drepturilor egale 
tuturor cetăţenilor, iar în garnizoana Oradea, elementul maghiar fiind în 
majoritate, erau stăpâniţi de curentele şovine, care propagau că guvernul 
democrat a neglijat intenţionat elementul etnic”288.289 
                                                 
286 Documente privind istoria militară a poporului român (D.I.M.P.R.), Editura militară, 
Bucureşti, 1988, p. 7 
287 Apud, Constantin Moșincat, Sfânta datorie de ostaș, Editura GP, Oradea, 1999.  
288 Serviciul E.C.P. – Educaţie Cultură şi Propagandă, Vezi monografia semnată de 
Catherine Horel, Amiralul Horthy regentul Ungariei, lansată în București la Editura 
Humanitas, pe 11 octombrie 2019. Catherine Horel este primul istoric care alcătuiește 
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În urma muncii educative, prin conferinţele E.C.P. şi a mitingurilor 
pe garnizoana Oradea s-au făcut paşi importanţi în încadrarea în noua 
“ordine” în afara câtorva cazuri de cadre socotite „reacţionari”. 
Conferinţele şi convorbirile au fost formele cele mai folosite, la care au 
participat cam 60% dintre ofiţeri, din cauză că “nu priveau cu simpatie şi 
încredere” aceste acţiuni de “democratizare”, până când prezenţa a devenit 
obligatorie procentul s-a menţinut scăzut. 

Lozincile aveau caracter „democratic”, și au pavoazat şcolile 
educative, casa alegătorului, dormitoarele ostașilor, etc. şi holurile 
instituțiilor erau pline cu panouri, portrete şi fotomontaje, ce aveau în prim-
plan conducătorii democraţiei românești şi pe Stalin. Mitingurile ţinute pe 
garnizoană la 1 Mai, 10 Mai, cu ocazia condamnării la moarte a 
“criminalilor de război”, primirea delegaţiei române înapoiată de la Paris, 
campania electorală şi înmânarea medaliilor “Victoria”, de pildă, erau ocazii 
de a omagia marile realizări sovietice. 

Noua “democraţie” era greu de acceptat, în special de ofiţeri care 
sperau în căderea guvernului Groza. Informaţia lor se baza şi pe reacţiile 
occidentale, care însă au rămas vorbe goale. Ofiţerii, în majoritatea lor, 
specializați la Paris ori Berlin, nu pricepeau “măsurile de disponibilizare” 
ca fiind “democratice”, ci ca pe “represalii asupra armatei”. După 
Conferinţa de Pace de la Paris, unii s-au resemnat, alţii au început să creadă 
în noua “democraţie” de vreme ce Legea 433/1946 acorda pământ 
disponibilizaţilor şi împroprietărirea efectiv a ţăranii, foști combatant pe 
front. Şi totuşi se aştepta căderea guvernului la alegerile din 1946. Între 
aceste date activitatea Cercului a fost complexă. 

Serviciul de Educaţie, potrivit Instrucţiunilor Ministerului de Război 
21590, nu era un serviciu aparte ci unul integrat, în care răspunderea totală o 
purta comandantul, pentru buna educaţie din unitate. Începea astfel procesul 
de „democratizare”290 a armatei, care după 23 august 1944, „a păşit pe un 

                                                                                                                             
biografia regentului Ungariei pe baza unei documentări vaste, reușind să impună o viziune 
nouă, critică și obiectivă. Dincolo de figura controversată a lui Horthy, legenda sa este 
sinonimă cu istoria Ungariei interbelice. De el se leagă recupera teritoriilor „pierdute” la 
Trianon. În memoria istorică a românilor - și nu numai a lor -, Horthy este tipul dictatorului 
fascist, în rând cu Adolf Hitler și Benito Mussolini, iar numele său echivalează cu ocuparea, 
deportările și abuzurile contra populației civile române (expulzați, omorâți, bătuți, terorizați) 
și a evreilor (deportați în mai 1944 la Auschwitz, exterminați) din Transilvania de Nord în 
anii 1940-1944. Amiralul (fără Mare) a comparat în procesul de la Nurenberg doar în boxă 
cu martorii, fapt pentru care a fost așezat pe piedestal de regimul Viktor Orban, în galeria 
eroilor națiunii maghiare. Apud Constantin Moșincat, Evrei din Bihor în Detașamentele de 
lucru de la Ocoliș și Cânepiște, în Art-emis 
289 A.M.R., fond 1276, dos. 388, f. 49 
290 Printr-un astfel de experiment armata a fost trecută după război de mai multe ori: la 
început  “democratizarea” până la desfiinţare şi epurare în 1947-1948, apoi de 
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făgaş nou - fiind excluse obiceiurile vechi din trecut (documentul făcea 
referire la excluderea bătăii ca pedeapsă – n.a.), introducându-se disciplina 
conştientă din convingere”291. Pentru atingerea acestui scop s-a creat un 
aparat specializat. La 21 februarie 1946 comandantul secund E.C.P., 
căpitanul Petre Guţă înainta comandantului Cercului Teritorial Bihor o notă 
raport prin care solicita în mod provizoriu detaşarea plutonierului Florea 
Dumitru pentru munca de educaţie în sânul trupei. Solicitarea avea în vedere 
sarcinile complexe ce-i reveneau căpitanului în relaţiile din „garnizoană şi 
cu masele din judeţ”292, ceea ce nu-i permitea o susținută muncă educativă 
în unitate. Lunar căpitanul Ioan Holban (de la Cercul de Recrutare Bihor) 
întocmea situaţia primirii şi difuzării presei: „Glasul Armatei”, „Graiul 
Nou”, „Vestea Nouă”, „Scânteia”, „România Liberă” și „Frontul”, în care 
se tratau probleme curente ale vieții ostășești, în special. 

Pentru diversitatea aspectelor legate de noile mijloace de propagandă 
și cultură spicuim din procesul-verbal de predare-primire a funcţiei între 
căpitan  Ioan Hoblea şi locotenentul Caius Popa, din 29 noiembrie 1946. La 
capitolul diverse aceştia notau: “un aparat radio, trei steaguri de P.P., una 
maşină de scris, un tablou „Petru Groza”, un tablou „Generalisimul 
Stalin”, un tablou „M. S. Regele Mihai I”, un tablou în culori 
„Generalisimul Stalin”, un tablou mare în culori „Stalin”, şi unul M.S. 
Regele […]” 293 şi o bibliotecă de 550 cărţi şi broşuri. Starea de spirit în 
rândul cadrelor militare a fost mult redusă din pricina disponibilizărilor, a 
condițiilor grele de după război și a întârzierii și suspendării funcționării 
economatelor294. La serbarea din 25 septembrie 1946, de pildă, când s-au 

                                                                                                                             
“proletarizare cu nuanţe sovietice”, până în 1960, “transformată în armată a poporului” – 
bazată pe un corp de cadre educat, format în şcoli româneşti, cu doctrină şi legi 
proprii, dotată cu armament de concepţie şi producţie românească şi în fine un ultim 
experiment dureros, de “democratizare şi reformă” ce a dus la decimarea ca după război, 
întratât încât poate nici planurile de apărare, nu mai sunt viabile?, ori sunt ascunse sub 
umbra NATO, care oricum nu ne vrea parteneri ! 
291 A.M.R., fond 1276, dos. 388, f. 1 
292 Ibidem 
293 Ibidem, f. 28. Fiecărui component E.C.P. căpitanul Hoblea i-a întocmit o caracterizare 
din care aflăm că: Popa Caius „este un ofiţer conştiincios, duce o bună muncă de educaţie, 
are cultură politică şi curajul opiniei”. Plutonier major Mirăscu Constantin, “element foarte 
bun, activ, cu o solidă cultură politică, lucrează activ pentru democratizarea armatei”. 
(Ibidem, f. 164) 
294 Idem, dos. 226, f. 373. În ziua de 11 şi 12 Februarie se distribuiseră la Economate 
produse acelora care din diferite motive nu au putut ridica alimente odată cu unităţile din 
care fac parte. Distribuţia se făcea între orele 08-13 în fiecare zi. „Se distribuie alimentele 
notate mai jos: Zahăr 250 gr. de persoană lunar – 1200 lei; Ulei 250 gr. de persoană lunar 
– 600 lei; Făină integrală  125 gr. de persoană lunar – 25 lei; Sare bucătărie 1 kg. de 
familie – 50 lei; Arpacaş 200 gr. de persoană lunar – 18 lei; Paste făinoase 250 gr. de 
persoană lunar – 100 lei; Surogat cafea fără zahăr 250 gr. de persoană lunar – 23 lei; 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

202 

împărţit medaliile „Victoria” pe garnizoana Oradea au existat reacţii diferite. 
În timp ce unii s-au împăcat și acceptat situația, alții au reacționat dur. 
Căpitanul Dumitru Arbore, de exmplu, l-a oprit pe plutonierul major 
Schineanu Constantin şi l-a întrebat: „ce mă eşti cadru, te-ai tâmpit de porţi 
tinicheaua aia în piept?”, maiorul Derşidan Vasile a spus: „ne-au dat şi ruşii 
cea mai nenorocită decoraţie, pe care nici ei n-o poartă”, iar plutonierul 
Mureşan Vasile a refuzat s-o poarte spunând: “Nu sunt nebun să port în 
piept toate porcăriile ruseşti”. Căpitanul Arbore - fiind băut - când soldaţii 
strigau lozinci replica: „Lasă-i şi pe mârlani să strige, că aşa-i 
democraţia”295 Au fost ultimele lor strigăte de durere, căci au fost trecuţi în 
cadrul disponibil. 

După atâţia ani, analizând efectele produse după 23 august 1944, 
considerăm arestarea mareşalului Ion Antonescu o eroare politică urmată 
de o performanţă militară296. Deoarece, atunci şi până prin anii '70, 
arestarea mareşalului Ion Antonescu şi întoarcerea armelor au fost socotite 
mari izbânzi, politizate în stil sovietic (din perspectiva scurtării războiului cu 
6 luni) ne îngăduim o succintă concluzie, prin prisma consecinţelor, pornind 
de la idealul pentru care România a intrat în vâltoarea războiului său: 
refacerea tuturor graniţelor, ideal pe care-l raportăm la finalitate, căci 
VICTORIA, de la 9 mai 1945, a plasat România, prin consecinţe, în tabăra 
învinşilor - fără Basarabia şi Bucovina, încorporate de ruşi și nici până astăzi 
reunite și cu vreo 170.00 de soldați predați ca prizonieri. Statistic, în 
perioada 22 iunie 1941 – 23 august 1944, armata română a pierdut 71.585 
oameni, ceea ce revenea celor 1.150 zile de război aproximativ 65 morţi pe 
zi. O pierdere cu o durere enormă! După arestarea mareşalului, între 23 
august 1944 – 12 mai 1945, adică în 270 zile, fiecărei zile îi revenea, în 
medie, 619 morţi, răniţi şi dispăruţi! Fără comentarii297. 

Potrivit articolului 3 din Dispoziţiile C.R.P.A.C.A. nr. 278/1 iunie 
1945 cetăţenii din Basarabia şi Bucovina (care se refugiase în Bihor în 1940) 
„vor fi repatriaţi”298, suportându-se cheltuieli de hrană şi echipare, până la 5 

                                                                                                                             
Surogat cafea cu zahăr 100 gr. de persoană lunar – 55 lei; Ceai de fructe 100 gr. de 
persoană – 18 lei; Magiun de prune 250 gr. de persoană lunar – 900 lei; Săpun toaletă 2 
bucăţi de familie – 210 lei; Săpun toaletă 1 bucăţi de celibatar – 210 lei; Cremă de ghete 
după cerere cutia mare – 1150 lei; Cremă de ghete după cerere cutia mică – 850 lei. 
295 Idem, dos. 388, f. 74 
296 Constantin Moşincat, Starea de Veghe, Ed. Papyrus, Oradea, 1987, p. 118-119 
297 Jipa Rotaru, Asumarea răspunderii, în Art-emis, nr. 76/2019 
298 Prin Convenţia de Armistiţiu s-a fixat efectivul armatei de operaţii la 180.040 oameni. În 
acest efectiv Cercul Teritorial Bihor avea 30 ofiţeri, 3 maiştri, 41 subofiţeri, Trupă 106, iar 
la Centrul de exploatare: 26 ofiţeri, 27 subofiţeri şi 273 trupă. Pe lângă aceştia mai figurau 
efectivele, Comenduirii pieţelor (care subordona și Cercul Militar Oradea), etc. Pentru 
depăşirea efectivului, prin Ordinul General nr. 52/1945, comandantul Regimentului 8 
Grăniceri a fost trecut în rezervă. A.M.R., fond 1276, dos. 262, f. 35. 
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iunie 1945, dată după care autorităţile locale urmau a răspunde pentru 
„reţinerea cetăţenilor sovietici”. Articolul 7 avea reglementări privind 
expedierea armamentului şi muniţiei pe cale ferată. Cheltuielile pentru 
curăţarea şi ambalarea „capturilor de război” ce trebuiau predate aliaţilor 
prin URSS, erau suportate de România. Şi dacă nu era găsit nimic, atunci se 
aplica art. 10 pct. 2 “până la 20 iunie 1945 trebuie să se livreze URSS: 1000 
bovine, 1275 porci, 2000 oi conform tabelului de repartiţie şi planului de 
strângere întocmit de Delegatul C.R.P.A.A. de acord cu Prefectura”.299 Era 
RIDICOL ce urma: „în repartizarea vitelor între locuitori, în interiorul unei 
comune sau Plăşii, trebuia să stea la bază numai sfânta dreptate, fără nici o 
altă consideraţiune sau patimă, căci sunt în joc interesele neamului, când e 
vorba de aplicarea Convenţiei de Armistiţiu […]”.300 Halal dreptate! 
„Curat” interes naţional! Din lectura celor 17 articole puse în instrucţiunile 
semnate de delegatul judeţului Bihor al Convenției pentru aplicarea 
armistițiului, colonel Rădulescu C., rezultă nevoia de a se „lucra cu toată 
energia” pentru ca judeţul să nu fie observat că nu şi-a făcut planul. 
Rămânem consternaţi, ce harnici au fost să dea la alţii şi să rămână săraci! 
(istoria s-a repetat cu privatizările bogățiilor României: subevaluate, sau 
oferite ca mici atenții pentru intrarea în NATO, sau admiterea în UE cu sol, 
subsol, forță de muncă, în favoarea străinilor fără să fi fost plătite). 

De pe teritoriul judeţului Bihor au fost ridicate de armata sovietică o 
seamă de produse și bunuri: cai, căruţe, boi, vaci, oi, tauri, grâu, făină, 
cartofi, şi bani precum şi un total de 9 autoturisme şi 4 camioane. De la 
minele de molibden din Băiţa, între 17 şi 27 septembrie 1944, ruşii au luat 
alimente în valoare de 766.217 lei şi materiale diferite de 128.959 lei. Din 
declaraţiile cetăţenilor din Gurbediu rezultă o pagubă totală de 21.624.611 
lei, cu menţiunea că toate declaraţiile au fost certificate ca fiind reale, de 
către şeful postului de jandarmi. În comuna Căuaşd, 114 cetăţeni au reclamat 
bunuri ridicate în valoare de 9.859.670 lei. Şi această inventariate 
incompletă și/sau cercetată insuficient, dă o dimensiune uriașă numai în 
Bihor, dar în toată România?! 

Efectele raportului educativ a fost surprins astfel de comandantul 
Armatei I-a, generalul Nicolae Macici: „Nu se execută regulat, nu i se 

                                                 
299 Ibidem, p. 38 
300 Ibidem. Întorşi de pe front, ruşii au uitat drumul spre casă şi au poposit în cazarma 
“Regele Ferdinand” şi la Aeroportul Oradea. Biroul Domeniilor Militare al Cercului 
Teritorial Bihor, a fost obligat să execute în regim de urgenţă reparaţii ale acelor localuri în 
valoare de aproximativ 64.823.400 lei. Că aveau sau nu cu ce, reparaţiile trebuiau făcute. 
Fabrica de sticlă de la Mediaş, de exemplu, confirma că „gemurile destinate garnizoanei 
Oradea” nu pot fi asigurate deoarece „pregătim un export însemnat pentru URSS” pe bază 
de acord şi un „export pentru Ungaria în compensaţie”. Ruşii refuzau să ia în primire 
cazarma, dar nici n-o părăseau şi nici nu o păzeau. 
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cunoaşte rostul, nu i s-a dat importanţa cuvenită; nu se prepară ci se 
improvizează aproape de către toţi; Nu se tratează prin exemple trăite în 
unitate: totul teoretic, academic, cuvinte (expresii) vagi, neînţelese. 
Comandanţi de Regimente care nu coboară niciodată la companii 
(escadroane, baterii) să vadă cum se execută raportul educativ şi să dea 
îndrumările necesare, este chiar necesar să se facă şedinţe model pe 
regimente”301 

Redăm spre cunoaștere o conferință ținută de către Margareta 
Mălureanu, soția unui Plutonier Major, în fața a 49 de doamne de ofițeri și 
subofițeri de la diferite unități, soții care, de regulă, nu erau încadrate în 
câmpul muncii și erau astfel încunoștințate despre temele ordonate de ECP. 

ANEXA Nr. 6  
CONFERINŢĂ la Spitalul Militar Oradea susținută de Margareta Plut. Maj. 

Mălureanu Ioan, din respectiva unitate. Respectată Doamnă Preşedintă şi Doamnelor. 
Înainte de a dezvolta subiectul conferinţei care mi-a fost încredinţat, vă mărturisesc 

sincer că sunt puțin emoţionată, întrucât este pentru prima dată când prezint o conferinţă. Pe 
de altă parte abia am intrat în marea noastră familie de militari, fiind de curând căsătorită nu 
am avut posibilitatea să mă adaptez întru totul la această societate. Totuşi aşa cum mă ştiu şi 
cum înţeleg voi încerca să dezvolt în faţa dumneavoastră Conferinţa mea cu subiectul: 
FEMEIA ÎN ULTIMUL RĂZBOI MONDIAL 

Privind înapoi de-a lungul veacurilor evoluţia zbuciumului omului pentru a-şi 
câştiga dreptul la o viaţă mai bună, uitându-ne de aproape la toate evenimentele care au 
constituit momente decisive în această ţară, constatăm că rolul femeii, încadrarea ei în 
viaţa publică apar ca o linie constrânsă la multe ocolişuri. Dacă se vorbeşte de sclavia 
femeii de totdeauna, dacă se deosebesc diverse epoci în care femeia e mai mult sau mai 
puţin umilită, mai cântată de poeţi — există însă fapta care ne face să vedem că 
participarea ei la viaţa socială a fost, de timpuriu socotită ca utilă, că a fost preţuită în 
muncă şi că pretutindeni influenţa ei a fost binefăcătoare. Chiar la începutul creştinismului, 
care a ordonat ascultarea femeii, Sf. Pavel în epistola către Galateni spune: „Nu mai este 
iudeu, nici Elin, nu mai este rob nici slobod, nu mai este parte bărbătească nici parte 
femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi întru Christos Isus". 

În secolul a XVII-lea, secol care pune la punct o mulţime de valori, femeia este 
analizată, criticată în parte, dar nu 1 se contestă valoarea ei spirituală, posibilităţile 
sufleteşti şi morale. Mai târziu abia recunosc nedreptatea cu care a fost tratată şi ajung la 
concluzia că dacă situaţia femeii ar fi egală cu a bărbatului, atunci faptele ei ar fi egale cu 
ale acestuia. Marea revoluţie franceză din 1789 nu aduce nimic pentru eliberarea femeii de 
prejudecăţile care tot timpul o ţinuse în loc, dar aduce un progres imens în conştiinţa de 
luptă pentru drepturi. Pentru prima oară femeile cer în mod organizat respectarea lor ca 
cetăţene egale. Lipsite de drepturi, încărcate de obligaţii faţă de bărbat şi familie, chemată 
tot mai mult la muncă grea, femeia apare în secolul a XIX-lea ca un fel de minoră în faţa 
legilor şi în faţa oamenilor. Cum era şi natural ca femeia burgheză, singura care avea 
mijloace să se lumineze şi să fie aceea care să se revolte împotriva acestei stări de lucruri. 
Întru adevăr pe la mijlocul secolului al X1X-lea, se porneşte o mişcare burgheză feministă, 
mişcare de revendicări pe de o parte, mişcare de ridicare a nivelului intelectual feminin pe 
de altă parte. Era firesc ca femeile să-şi dea seama că o redresare a preocupărilor lor, din 

                                                 
301 A.M.R., fond 1199, dos. 368, p. 53-56 
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acea vreme, se impunea majoritatea femeilor burgheze care trăiau comod şi fără gri 
nefăcând nimic. Femeia muncitoare, încărcată de muncă dar nelămurită, nu găsesc timpul 
nici puterea de a reacţiona în faţa legilor nedrepte cu ea. lată că am dat me sus numai 
câteva date, viaţa şi mişcarea feminină în trecut pentru câştigare. drepturilor. Acum 
trecând la ultimul război mondial când bărbaţii plecaţi în război femeia să poarte singură 
grijile gospodăriei. Gospodina a dat dovadă în acest război de înţelegere în timpurile grele, 
aranjându-şi astfel menajul, încât puţinul să pan mult şi insuficientul să ajungă. S-a 
acomodat cu toate. Chiar cu "cozile". Pe vreme friguroasă sau pe caniculă, o vezi cu 
bidonul de gaz sau cu plasa în mână, aşteptăm (cuminte să-i vie rândul. în timpul acestui 
război mondial şi chiar şi în cel trecu femeile au hotă rât singure în treburile gospodăriei 
lor, în treburile administrative, gospodăria ţărănească şi s-au descurcat singure şi bine, ca 
oricând ele s-au dovedi apte, pline de acţiune şi de iniţiativă combative şi echilibrate. Nu 
putem să nu analizăm aci situaţia creată femeii în Uniunea Sovietică, ţar unde femeia se 
bucură nu numai de egalitate de drepturi, ci e chemată cu dragoste în toate activităţile ei 
fiind susţinută de Stat. Aci vedem această nouă conştiinţă femeii realizată şi la simple 
Kolhosnice, care nu se mărginesc la cunoaşterea raselor, de purcei sau la creşterea 
găinilor. Femeile sovietice ştiu şi cunosc ce se petrece în stat. Ele sunt chemate chiar în 
conducerea Sovietelor. Femeia sovietică s-a arăta demnă de încrederea ce i s-a dat. În 
timpul acestui nefast război a ştiut să-şi dea tributul de muncă şi nepreţuitul aport dat 
alături de soldat pe câmpurile de bătaie unde în spatele liniilor ocupa funcţiuni destul de 
grele pentru a spori numărul luptătorilor S-a dovedit demnă alături de medic, unde cu 
mâna de femeie alina durerile celor, răniţi şi bolnavi. S-a constatat că grija femeilor pentru 
căminul lor creşte proporţional cu preocupările lor sociale şi politice. Nici nu s-ar putea 
astfel: cu atât o femeie devine mai conştientă de importanţa căminului în formarea viitorilor 
cetăţeni, cu atât va adânc ştiinţa conducerii unui cămin, ştiinţa gospodăriei. Războiul ultim 
mondial, care a răscolit masele şi a scos la lumină noi energii. a avut şi la noi în ţară un 
ecou în rândurile femeilor îngrozite de cruzimile războiului ş lovite în plin de criza care a 
urmat. Dacă ne gândim că majoritatea femeilor din ţara noastră o constituie femeile de la 
ţară, dacă mai ţinem seama că 40% din aceste femei au fost fără ştiinţă de carte, ne dăm 
seama că nevoile lor nu puteau ajunge să fie luate în consideraţie fiindcă glas nu aveau 
decât puţine dintre ele. Lipsa de drepturi politice pentru femei menţinut o stare socială şi 
economică din cele mai dezastruoase. Femeia ţărancă trăit mai rău ca o vită. Femeia 
muncitoare a robit asemenea unei sclave şi intelectuale a fost ţinută în loc de opreliştile 
unor legi care au socotit-o inferioară bărbatului şi dec inaptă pentru progres. Lipsa de 
drepturi politice a făcut ca femeia să nu ştie şi chiar să se dezintereseze de ceea ce se 
petrecea în stat, în ţară la ea şi fără să-şi dea seama de urzeala care avea să pregătească 
încetul cu încetul dezlănţuirea războiului - femeia s-a pomenit deodată în plină urgie. Ea a 
stat cu mâinile legate şi a privit cum soţii şi copii ei mor într-un războiu nedorit de popor, a 
privit îngrozită la bombe şi şi-a dat seama că în viitor, pasivitatea ei va trebui să fie 
curmată.  

De îndată ce veşti din toată lumea au început să ajungă la noi— femeile românce 
au văzut că surorile lor din Bulgaria, Uniunea Sovietică, Iugoslavia etc., a arătat lumii, 
prin participarea lor la rezistenţă în faţa inamicului, că sunt o forţă de neînvins. Scuturând 
amorţeala în care forţele reacţionare o ţinuseră, aşa zis la adăpost de realitățile vieţii, 
femeia româncă a pornit pe calea luptei pentru drepturi egale pentru toate femeile, pe calea 
luptei pentru o democraţie populară. Şi a reuşit. Puternicele organizaţii democratice de 
femei, cu adânci rădăcini în masele femeilor muncitoare de la sate şi oraşe, sunt acum în 
măsură să arate acestor mase că succesul a venit din lupta lor unită. Pentru a porni mai 
departe pe drumul progresului şi al libertăţilor câştigate, femeile au nevoie de un teren 
sigur sub picioare, de siguranţa pe care numai pacea le-o poate oferi. De aceea lupta 
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noastră pentru consolidarea păcii trebuie să fie prima țintă. Femeia noastră de la ţară, 
odată cu reforma agrară şi cu îmbunătăţirea cu unelte agricole, va avea să robească mai 
puţin pe ogor. Ea va avea timp să-şi vadă de casă, de copii şi de ea însăşi. Ea acum are 
dreptul la cultură şi va fi mama unor copii sănătoşi, născuţi în maternităţi şi spitale, nu pe 
câmp sau în paturi fără aşternut. Propăşirea tării este strâns legată după cum vom înţelege 
femeile, să sprijinim guvernul democrat, adică acel guvern care la rândul lui ne întinde 
mâna chemându-ne la lumină şi cum la noi în ţară acum ni s-a făcut această dreptate 
urmează ca noi să facem zid în jurul democraţiei de tip popular.  

Cercul Teritorial Bihor  
TABEL NOMINAL cu Doamnele din A.S.M.A.N. -ul Cercului Teritorial Bihor  
1. Domnica Col. Călinescu Cercul Teritorial Bihor, 2. Florica Cpt. Gogoloşu, 3. 

Eugenia Plot.Maj.Vlad, 4. Viorica submaestru Constantin, 5. Florica Plt.Maj.Şef. Buda, 6. 
Elisabeta Plt. Maj. Şef. Ghiţă, 7. Dosana Plot.Maj.Abrudan, 8. Maria Plot. Maj. Puşcaşu, 9. 
Florica Plot. Maj. Stoica 10,. Elisabeta Plot.Maj.Pop, 11. Amalia Plot.Maj.Dobrescu, 12. 
Ecaterina Plot.Maj.Pânzaru, 13. Cornelia Plot.Maj. Bejan, 14. Laurenţia Plot.Lupu, 15. 
Iuliana Plot.Maj.Coțofană, 16. Ecaterina Plot.Maj.Brad, 17. Maria Maestru Tătaru, 18. 
Emilia Locot.Munteanu Manutanta Oradea, 19. Maria Maestru Bighescu, 20. Alexandrina 
Maestru Mazilu, 21. Olimpia Cpt. Chiriţă, 22. Ecaterina Cpt. Trifănescu, 23. Florica 
Plot.Maj. Marin, 24. Cristina Plot.Maj.Barceag, 25. Florica Plot.Maj.Teodoraşcu Comed. 
Pieţei, 26. Maria Col.Mărculescu Spitalul Militar, 27. Margareta Lt. Col. Pop, 28. 
Cleopatra Lt. Col. Olaru, 29. „Aurora” Maior Braghină, 30. Lucreţia Cpt. Pavalache, 31. 
Cornelia Cpt. Sachelara, 32. Elena Cpt. Barbu, 33. Elena Dr. Dentist Haltz, 34. Ecaterina 
Plot.Maj.Şef Voicu, 35. Veronica Plot. Maj. Chiţac, 36. Olga Plot.Maj.Zaharia Spitalul 
Militar, 37. Margareta Plot.Mălureanu, 38. Paraschiva Plot. Velişcu, 39. Valerica 
Submaestru Rădulescu, 40. Maică Inf. loana Popescu, 41. Maria Cazacu Soră de caritate, 
42. Călugăru Iudita infirmieră, 43. Scarlet Elena – infirmieră, 44. Fecioru Maria - 
infirmieră 45. Trandafir Ecaterina – infirmieră, 46. Lalescu Ecaterina - Soră infirmieră, 47. 
Mihalcea Veronica - Soră caritate, 48. Bogdan Iuliana - infirmieră 49. Mangea Florica - 
infirmieră  

PREŞEDINTA A.S.M.A.R. C.T.BIHOR  
SECRETARĂ Eugenia Vlad 
 
Cântarea României (1960-1989) 
Trebuie reținut, că după etapă de început a „democrație populare”, 

de inspirație și ideologie impusă (sovietică), în care lipsa cadrelor cu 
pregătire era improvizată prin cursuri, de scurtă durată: 3, 6 luni sau 1 an, 
sau cursuri academice, urmate de forme comasate ale liceului (cu examen de  
bacalaureat susținut ulterior pregătirii militare), este explicabilă în urma 
procesului de epurare a armatei. A urmat etapa de formare a resurselor de 
cadre cu pregătire temeinică în Academia Militară Generală și Tehnică, școli 
de ofițeri, maiștri militari și subofițeri (toate specialitățile), cursuri de 
perfecționare pentru ocuparea de funcții cu răspunderi sporite și examene de 
grad, în trecerea de la ofițeri inferiori, la ofițeri superiori, colonei și generali. 
Și această etapă a fost penetrată de sprijinul de partid, de „promovare a 
elementului muncitoresc”, în perioada (1980-1989), ceea ce a afectat nivelul 
de pregătire, la funcții inferioare. Îmi stăruie în minte un exemplu, devenit 
proverbial. După o activitate de analiză politică a „Pregătirii politice și 
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pentru luptă” un căpitan, cu origine muncitorească sănătoasă, cum se spunea, 
a cerut audiență „la secretarul Consiliului Politic al Armatei. La raport a 
solicitat să fie încadrat pe o funcție politică în regimentul său. La întrebarea 
de ce dorește această promovare tânărul căpitan (absolvent al Academiei 
Militare, admis pe locuri eligibile pentru foști muncitori, înainte de armată) a 
răspuns: „pentru că în aparatul de partid se muncește mai puțin”. Evident, că 
nu era informat cu privirea la munca ofițerilor din aparatul de partid, (care la 
aceea dată fuseseră selecționați din rândul celor mai competenți ofițeri din 
unitate), și nici satisfacție nu a primit. 

Din 1951 în structura organizatorică a marii unități dislocată la 
Oradea au intervenit mai multe modificări, care au influențat și activitatea 
din garnizoană. Spre știință facem câteva referiri la activitatea acestei mari 
unități din acea perioadă. În 1960 programul de pregătire s-a derulat normal, 
calificativele unităţilor fiind „Bine” şi „Satisfăcător”. Gradul de pregătire a 
fost apreciat ca fiind corespunzător şi pentru a asigura „executarea în bune 
condiţiuni a oricărei misiuni de luptă”. Pregătirea fizică şi sportul au dat 
roade bune în 1960 şi anii următori astfel că tinerii talentaţi au constituit 
echipa de fotbal ASA Oradea care a activat în campionatul regional şi apoi 
în Divizia "B". Tot la „ASA” s-au afirmat şi militari talentaţi ce au format 
echipa de box care a promovat în Divizia A. Loturile şi echipele sportive ale 
Diviziei s-au întrecut cu cele mai puternice cluburi din ţară şi au apărat 
culorile asociaţiilor sportive orădene, asigurându-le un bun renume. ASA 
Oradea a dat campioni naţionali la lupte, box, tir, atletism etc. in 
campionatele interne au activat echipele de fotbal ASA Crişul Oradea, 
Victoria Ineu, Steaua Roşie Beiuş şi Cetatea Arad, fiind puternic susţinute 
material şi moral de cadrele şi ostaşii diviziei.  

Instrucţia în anul 1961 s-a desfăşurat normal. Comandamentul 
Diviziei 11 Mecanizate a participat între 4 şi 8 iunie la o aplicaţie de 
cooperare în U.R.S.S. cu tema „Lupta ofensivă a diviziei mecanizate din 
perioada iniţială a războiului in condiţiile întrebuinţării armei de nimicire în 
masă, pregătirea luptei în timp scurt, ducerea luptei ofensive şi ocuparea 
principalelor raioane în adâncimea teritoriului inamic". La aplicaţie s-a 
obţinut calificativul „Bine".  

În anul 1962 Divizia 11 Mecanizată a avut în înzestrare 76 tancuri T-
34 din care: 28 la Regimentul 21 Tancuri, la Regimentele 21, 23 şi 19 
Mecanizate câte 15 şi 3 la Compania 246 cercetare. Puterea de foc mobilă a 
fost asigurată prin: 20 auto-tunuri S.U. 100 mm. la Regimentul de tancuri, 36 
autotunuri S.U. 76,2 mm., câte 12 la fiecare regiment mecanizat şi încă câte 
5 B.T.R. 40 şi 152. Dotarea cu maşini: 59 turisme, 496 camioane, 124 
autospeciale au asigurat „mecanizarea" diviziei. Pentru instruirea 
specialiştilor s-au organizat examene de calificare de clasă pentru mecanici 
conductori şi transmisionişti, spartachiade militare de vară şi iarnă pentru 
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infanterişti. Munca politică şi ideologică desfăşurată în Divizia 11 
Mecanizată prin pregătirea politico-ideologică şi lecţii politice, informări, 
adunări de partid, U.T.M. (U.T.C.) a avut ca obiectiv îndeplinirea planului 
pregătirii de luptă. 

În registrele istorice ale unităților este evidenţiată, „munca politică 
desfăşurată de comandanţi, lucrători politici, organizaţiile de partid și 
U.T.C. pentru asigurarea stării moral-politice", pentru mobilizarea la 
„muncă pe şantiere şi ogoare, pentru construcţia socialistă". Pe adresa 
unităţilor au sosit scrisori de mulţumire de la conducerile G.A.S. (I.A.S.) şi 
şantierele economiei naţionale. Prezenţa ostaşului pe ogoare şi şantiere a fost 
benefică pentru economie dar a dăunat pregătirii militare generale. 
Cuprinderea în planurile cu principalele activităţi a „campaniei agricole" a 
fost de natură să slăbească exigenţa cadrelor faţă de pregătire şi să creeze 
chiar o repulsie, căci expresia zilei „sunt ofiţer (maistru, subofiţer) și nu 
agricultor”, mână de lucru ieftină pusă la dispoziţia unor „şefi de multe ori 
foarte slabi organizatori”, ajungea la urechile organelor de contrainformații.  

Trecând la o nouă structură, conform ştatului 8/331, la 1 ianuarie 
1963, divizia a rămas în organică cu aceleaşi unităţi. Pe lângă acestea au mai 
fiinţat Casa Ofiţerilor Oradea302, cluburi de garnizoană la Arad şi Beiuş, 
Asociaţia sportivă Armata Oradea, poligoanele de tragere de la Cheriu, 
Felnac şi Remetea. Ştatul 8/ 100 al diviziei prevedea următoarele funcţii: 
comandant, locţiitori ai comandantului, stat major, secţie politică, ofiţeri cu 
pregătirea fizică şi sport, şeful artileriei, şefi de servicii, birou cadre, 
serviciul tehnic, spatele diviziei, secţia financiară, biroul contra-informaţii 
(stat separat), muzica diviziei şi depozitul materiale stoc. Efectivul diviziei 
fiind de 8.348 oameni din care 868 ofiţeri, 327 subofiţeri, 1075 gradaţi, 6078 
soldaţi şi 252 civili angajaţi. Dotarea cu tehnică auto şi tancuri a crescut: 
tancuri 144, autotunuri 56, transportoare şi maşini blindate 10, turisme 57, 
camioane 621, autobuze 2, autospeciale 189 şi 11 tractoare. Conform 
instrucţiunilor organizatorice B/004909/1962 instrucţia s-a desfăşurat pe 
durata a 10 luni şi 20 zile şi a cuprins în perioada întâia, etapa instrucţiei 
individului, grupei, plutonului şi companiei, iar a doua perioadă împărţită în 
trei etape a cuprins instrucţia batalionului, regimentului şi diviziei. Am 
amintit aceste efective pentru a realiza cât de mic și neîncăpător era spațiul 
Casei Ofițerilor (devenit apoi Casa Armatei) pentru activități culturale, fapt 
pentru care unele spectacole, de toate genurile, erau programate în Cluburile 
de la Divizie și regimente, sau/și batalioane neînregimentate sau chiar 
companii, care dispuneau de locuri suficiente pentru public numeros. 

                                                 
302 Apud Constantin Moșincat, Din poarta sărutului cu dragoste de țară, Editura Cogito, 
Oradea, 1986, p. 182-184 
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Anul de instrucţie 1964, a fost marcat din punct de vedere politic de 
Declaraţia P.M.R. cu privire la mişcarea comunistă şi muncitorească 
internaţională, adoptată de Plenara C.C. a P.M.R. în aprilie 1964. Munca de 
partid şi de educaţie patri-otică a avut în vedere poziţia exprimată prin 
respectivul document. La 23 august 1964, blocurile de paradă ale diviziei au 
defilat în Oradea, Baia-Mare şi Deva pentru a marca „a XX-a aniversare a 
eliberării patriei, iar la 25 octombrie garda de onoare și muzicile militare au 
dat onorul la dezvelirea monumentului eroilor români de la Carei".  

Cuprinsă ca activitate a planului pregătirii de luptă, participarea la 
campaniile agricole de vară şi toamnă a fost „o sarcină patriotică, o 
îndatorire de onoare" etc. Deşi registrele istorice sunt pline cu cifre, realizări 
fizice şi valorice nu vom face apel la acestea, cu toate că, la un moment dat, 
numai acestea contau în aprecierea unor cadre303.  

În lunile mai-iunie 1970, întreaga divizie a luat parte la acţiunea de 
combatere a efectelor catastrofalelor inundaţii: din judeţul Arad, pe râul 
Mureş, la Lipova, Arad, Seitin, Nădlac, Pecica cu un efectiv de 179 ofiţeri, 
154 subofiţeri şi 2.245 ostaşi. În judeţul Satu Mare 10 ofiţeri (unul dintre ei 
fiind prietenul meu, col. r. astăzi, Alexandru Rus Vud), 14 subofiţeri, 144 
militari au contribuit la aprovizionarea cu apă şi hrană şi ulterior cu 500 
militari la lichidarea urmărilor inundaţiilor. Detașamentul orădean, constituit 
în acest scop, a fost condus de colonelul Dr. Dragomirescu, comandant al 
Spitalului Militar Oradea, organizându-se acolo și asistența medicală, iar în 
corturile armatei, desfășurate chiar în centrul orașului, s-au adăpostit 
temporar cetățeni ale căror case a fost luate de viitură. Priveam cu groază 
acele sinistre imagini, difuzate la TVR, împreună cu prietenul și colegul 
meu, Mircea Blideran, și aveam a constata dezastrul când am revenit în 

                                                 
303 În timp ce trupa „culegea bogăţia ţării" cadrele rămase în unităţi, efectuau operaţiunile de 
„trecere a tehnicii la exploatarea de iarnă", care se prelungea uneori până la două luni, din 
cauza lipsei specialiştilor, şi se desfăşurau antrenamente de stat major sau aplicaţii tactice de 
comandament cu cadre şi transmisiuni în teren. Începând din septembrie 1966, detaşamente 
de militari, sub comanda ofiţerilor au lucrat pe următoarele şantiere: Combinatul Chimic 
Govora (650 militari şi 50 camioane), Combinatul Chimic Târgu-Mureş (50 oameni şi 39 
camioane), Combinatul Chimic "Victoria " Făgăraş (250 oameni), în 1969 la Porţile de Fier 
(150), Uzina "6 Martie" Zărneşti (100), în 1970 la Combinatul Ciment Aleşd (200 militari), 
Sere Oradea (200 militari), Platforma Petrochimică Piteşti (100 militari), Hidrocentrala 
Lotru (100), Combinatul Slobozia (500), Alumina Oradea (200), în 1971 Şantierul de la 
Uricani (150), Cugir (100), irigaţii Ivăneşti (726 şi 40 camioane), 1973 - Fabrica de Ciment 
Hogiz (308), Copşa Mică (207), Combinatul Chimic Arad (204), Uzina Chimică Râşnov 
(100), Platforma Industrială Sibiu (122), Târgu Mureş (300), Transfăgărăşan (894), Canal 
Dunăre Marea Neagră, centrala nucleară Cernavodă şi Casa Poporului au fost obiective la 
temelia cărora cu transpiraţie şi devoţiune "ostaşul constructor" al Diviziei 11 a aşezat o 
cărămidă.  
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vacanța de vară: pe strada Botiza, mai rămăseseră doar casa părintească! În 
judeţul Alba 399 militari au refăcut podurile şi calea ferată Teiuş, Războieni 
şi Deva, Arad. Ostaşii au salvat 1459 persoane, au evacuat 9850 familii, 
peste 1600 animale şi au salvat bunuri de peste un milion lei valoare. Au 
construit în condiţii deosebit de grele, prin muncă neîntreruptă timp de cinci 
zile 3,8 km. dig, au supraînălţat 16,5 km. de dig, au refăcut 9.4 km. cale 
ferată, au transportat 276.500 saci cu nisip, 163 tone alimente şi apă etc. 
Atunci uniforma udă leoarcă şi cizmele ofiţerilor mustind a apă au fost 
respectate. Aceste uniforme purtate cu bărbăţie de tineri entuziaşti, bărbaţi 
încercaţi au fost elogiate de populaţie. S-a dovedit încă o data că braţul 
înarmat poate fi și un braţ salvator. Pentru a nu comite o nedreptate nu vom 
da nume, dar vom conchide că toţi cei aflaţi pe diguri şi în cazărmi şi-au 
făcut datoria. Aceste activităţi nu pot fi excluse din istoricul acestei mari 
unităţi. Asupra valorii lor adevărate suntem siguri că peste ani se vor face 
juste aprecieri. Noi doar le-am semnalat ca pe un efort şi ca pe o misiune 
executată din ordin, dar cu succes. Lor li se cuvine amintite faptele de-a 
dreptul eroice ale camarazilor din capitală, și sudul țării, care au intervenit 
pentru lichidarea dezastrului provocat cutremurul din 4 martie 1977.  

Cât priveşte pregătirea pentru luptă menţionăm faptul că, instrucţia s-
a desfăşurat pe baza Instrucţiunilor şi a Directivelor Comandantului 
Suprem. Concurenţa pentru a declara militari, grupe, plutoane, companii, 
batalioane şi regimente de „frunte" a slăbit exigenţa, căci la obţinerea acelor 
rezultate, unele reale; pe lângă munca stăruitoare, demnă de admirat, depusă 
de cadrele militare, mai trebuiau carburanţi-lubrifianţi, muniţii, piese de 
schimb, bani în general, pentru ca viaţa de cazarmă şi obiectivele Directivei 
Comandantului Suprem să poată fi atinse.  

Prin Decretul 185/12 martie 1968, al Consiliului de Stat s-au acordat 
drapele de luptă unităților: Batalionului 119 Cercetare304, Divizionului 329 
Autotunuri şi Divizionului 151 Artilerie. Prin Decretul 708 Consiliul de Stat 
a acordat, la 20 octombrie 1969, ordinul "Steaua R.S.R." clasa a III-a 
Drapelului de luptă al Diviziei 11. Prin hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 
1330 din 20 octombrie 1974, la a XXX-a aniversare a forţelor armate, s-a 
atribuit denumirea Divizia 11 Mecanizată "Carei". La ceremonial au fost 
scoase toate drapelele de luptă ale unităţilor din garnizoana Oradea. La 5 
iunie 1972, Regimentul 23 Mecanizat a fost felicitat prin Ordin de Zi de 
Ministrul Apărării Naţionale, cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la 
crearea Regimentului 2 Dorobanţi ale cărui tradiţii le moşteneşte. La 31 mai 
1980, Regimentul 19 Infanterie a fost felicitat de Ministrul Apărării cu 
prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Regimentului Romanaţi 

                                                 
304 Cercetașii sub drapel, Editura Tipo MC, Oradea, 2005, coordonatori Constantin 
Moșincat, Grigore Bartoș, Viorel Diaconu. 
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nr.19 ale cărui tradiţii le continuă. Periodic drapelele de luptă au fost scoase 
la parade militare organizate la Oradea, Arad, Deva şi Satu Mare.  

Cu regularitate, din 1974 unităţile au instruit militari cu termen redus 
din rândul tinerilor reuşiţi la facultăţi şi după absolvire au organizat 
convocarea şi examinarea acestora, pentru a deveni ofiţeri de rezervă. De 
asemenea au fost instruiţi militari încorporaţi în "detaşamentele de lucru 
pentru economia naţională" cu durata de 1-3 luni, funcţie de ordinul primit.  

În perioada anilor de după al doilea război și până în 1989, se 
constată că activitatea Cercului Militar Oradea s-a desfășurat de către șefii 
acestei prestigioase instituții sub coordonarea secretarilor Consiliului Politic 
de la Divizie: colonel Vasile Catană, colonel Ion Popescu, și colonel Andrei 
Sava. Instituția s-a aflat mereu în atenția și responsabilitatea comandanților 
de divizie: colonel Gheorghe Bunea, general Paul Cheler, general Ion 
Hortopan, general Ioan Bordei, general Nicolae Șchiopu, general Mihai 
Corneliu Lungu, precum și de sub comanda de Brigadă: Ioan Cioară, 
Grigore Bartoș, Ioan Ciupei, Marcel Pop, ulterior subordonarea trecând în 
responsabilitatea comandanților de garnizoană: Viorel Buhaș, Grigore 
Morar, Lt. col. Petre Prunduș (și o perioadă chiar la Domeniile Militare 
Sibiu305).  

Șefi la Casa Armatei au fost: lt. col. Georgescu, instructor cultural lt. 
col. Petrică Uivăroșan, Lt. col. Simionescu, instructor cultural căpitan 
Costea, autentic animator cultural, îndeaproape sprijinit de doamnele Nițoiu, 
Atena Marangoci, Rodica Lungu, pregătea serile distractive devenite 
exclusiviste pentru tinerii ofițeri. Soțiile și prietenele ofițerilor, cu înclinații 
artistice și talent interpretau partituri de la operetă, roluri diferite de teatru 
scurt, de amatori. Au fost multe și intense acțiuni, veritabile Cafe concert, în 
colaborare cu artiști de la Teatrul Oradea, sub genericul Joia tineretului.  

De-a lungul anilor, cele mai atractive evenimente organizate prin 
tradiție, și perfecționate în timp, erau balurile militare. Iar după războiul de 
independenţă, se organizau reuniuni militare în amintirea participării la 
luptele din sudul Dunării, dar şi cu ocazia principalelor sărbători religioase: 
de Crăciun, de Anul Nou, de Paşti sau când se dădea în folosinţă o cazarmă 
nouă. După războiul întregirii și al reîntregirii, iniţiativele locale au început 
să fie din ce în ce mai multe, aşa că, mai târziu, se organizau baluri şi cu alte 
prilejuri: de mărtişor, când unitatea împlinea un număr de ani de la înfiinţare 
sau cu prilejul venirii unei noi promoţii de ofiţeri în garnizoană (aşa-numitul 
„bal al bobocilor”306).  

                                                 
305 A fost momentul când printr-un raport evident fals, în conținut, o parte a clădirii Cercul 
Militar a fost atribuită Procuraturii Militare Oradea, văduvind astfel activitățile acestuia. 
306 Îmi stăruie în mintea relatarea unui asemenea eveniment povestit de generalul r. Mircea 
Velicu, ofițer de cavaleriei în garnizoana Oradea. Era vorba despre primirea noii promoții de 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 
________________________ 

    ___ _______________Cercul Militar Oradea – aniversare 100 de ani 
 

212 

Ofiţerii tineri erau luaţi în primire de cei mai în vârstă, care aveau 
obligaţia să organizeze un eveniment monden pentru cunoaşterea realităţilor 
din garnizoană şi pentru apropierea lor. În fapt, balurile organizate de 
Cercurile Militare erau o formă de relaţionare a corpului ofiţeresc cu 
societatea civilă. Multe căsătorii ale ofiţerilor s-au realizat prin intermediul 
acestor petreceri (şi multe căsnicii s-au destrămat tot ca urmare a unor 
asemenea ceremonii). Ofiţerii veneau de obicei în uniformă, deşi ea nu era 
obligatorie, pentru că ţinutele oficiale, de gală, impresionau şi atrăgeau ochii 
sexului frumos. Balurile ofiţerilor erau cele mai râvnite, deoarece atunci se 
făcea, de obicei, intrarea în lume a tinerelor din protipendadă sau din clasa 
mijlocie a oraşului. Intrarea în lume a domnișoarelor, la început de secol 
XX, se petrecea pe la 15 ani, iar familia care avea o fată depunea multă 
muncă pentru a o introduce la un bal la Cercul Militar. Pregătirea se făcea cu 
cel puţin un an înainte, acest lucru însemnând angajarea unui profesor de 
dans, a unei croitorese pentru toaletele domnişoarelor, aspecte de care se 
ocupau mamele sau mătuşile. Treaba tatălui, cu un an înainte, era să facă rost 
de o invitaţie la balul ofiţerilor307. 

Revenind la anii '70-`90, menționez că în programul lunar și 
calendarul anual de activități al Casei Armatei, dezbătut și aprobat în 
Consiliul Politic, erau cuprinse manifestări multiculturale. „Taina inimii 
necunoscute”, a fost titlul unei piese de teatru jucate de actori amatori, dintre 
care amintesc pe: dr. Marinescu, de la Spitalul Militar, Cornelia Rus Vid 
(soție de ofițer), piesă regizată de specialiști de la teatru orădean. Eugen 

                                                                                                                             
ofițeri de cavalerie (1938), când potrivit tradiției specifice cavaleriei se „boteza mânzul”. 
După o astfel de petrecere de la restaurantul Astoria (Transilvania) pe la 3 dimineața, după 
consumația zdravănă de botez, ce s-a gândit un ofițer dintre organizatorii petrecerii: „a sunat 
la cazarmă să-i fie trimis gornistul și doi infirmieri cu targa sanitară”, pe care „mânzului”, 
neobișnuit cu băutura, a fost așezat și în sunetul de marș al trompetei s-au deplasat până la 
catedrala cu lună de unde a luat fiecare câte o birjă, iar în cea din spate au pus chipiul, și așa 
alaiul a ajuns la cazarmă. Despre tot tămbălăul a prins de veste comandantul garnizoanei 
generalul Hariton Dragomirescu care a ordonat ca organizatorii să se prezinte în cizme și 
centură la raportul său, la ora prânzului a doua zi. Echipați conform ordinului s-au prezentat 
preocupați și de pedeapsa ce o vor primi. Chestionați de general despre cele petrecute, după 
raportul amănunțit prezentat, acesta, om cu simțul umorului, i-a pedepsit astfel: „Domnilor 
voi știți cine este cel mai mare în grad dintre ofițerii de cavalerie din garnizoană?. Ați uitat 
că eu, comandantul vostru sunt cavalerist? Să vă fie rușine că nu m-ați invitat! Sunteți 
liberi”.   
307 La o asemenea petrecere selectă nu putea participa oricine, pentru că aceste invitaţii la 
bal erau acordate celor cu o stare materială bună: ofiţerii se puteau căsători numai cu o fată 
care avea o zestre corespunzătoare pentru a-l întreţine. O tânără săracă sau cu o avere 
modestă nu avea nici o şansă să se căsătorească, decât în cazul în care ofiţerul avea el însuşi 
o avere suficientă De asemenea pretendenta domnișoară trebuia înzestrată cu dotă, iar dacă 
tânărul și-o dorea de soție era obligat a cere aprobarea comandantului.  
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Țugulea308, directorul teatrului, scriind în presa locală o cronică cu multă 
exigență, și recomandări pentru încetarea amatorismului. Persoane cu talent 
aparte precum: Ovidiu Purdea Someș (care și-a început cariera de ofițer la 
Oradea), Florica Marghescu, Cornelia Rugea (soții de ofițeri), și-au făcut 
debutul pe scena Casei Armatei Oradea, reprezentând această instituție la 
manifestările  culturale de pe plan local și național s-au lansat stimulați și 
ajutați fiind de îndrăgitele cântărețe din Bihor: Florica Bradu, Florica Ungur, 
Florica Zaha. Pe scena armatei au susținut spectacole de folclor autentic 
împreună cu cunoscuții interpreți bihoreni: Cornel Borza și Leontin Ciucur. 

Există expresia că uitarea face parte din fiinţa umană, că „a uita este 
omeneşte”, dar prezentul nu are valoare fără trecut şi există graţie acestuia. 
Perspectiva viitorului nu se reduce doar la prezent, ci se articulează prin 
valorificarea trecutului. În acest context al aducerii aminte se încadrează şi 
un lucru mai puțin cunoscut: nelipsit dintre ofițeri, la conferințele istorice, 
era Preasfințitul Vasile Coman309, episcopul Oradiei, Bihorului, Sătmarului 
și Sălajului (24 decembrie 1970 – februarie 1991) din anii '80. Ne 
pomeneam cu domnia sa îmbrăcat în îngrijite straie de arhiereu, încadrat, în 
rând întâi, de ofițeri, ca simplu spectator, asistent. Un om instruit, cult cum 
era excelența sa, în împrejurarea în care relația armatei cu biserica nu erau 
statornicite, pe acea vreme, venea cu plăcere, fără nici un protocol. Toate 
amintirile noastre grăiesc despre un „ierarh blând, bun şi lesne iertător, dar în 
acelaşi timp cu o înaltă pregătire teologică”, dovadă fiind cărțile rămase. Fin 
cunoscător al istoriei poporului român, dar şi al Bisericii, ştia că în 
momentul în care va accepta misiunea de apostolat în Eparhia celor 3 județe, 
aflată la „brazda de vest” a ţării - cum îi plăcea adesea să spună -, trebuia să 
se ridice cel puţin la nivelul înaintaşilor săi din scaunul vlădicesc al Oradiei 

                                                 
308 Actor, regizor, scenarist, cu o activitate profesională și de creație extrem de bogată (din 
1955 în slujba Taliei – peste 80 de roluri), cu roluri celebre: Mihai Viteazul în Mihai 
Viteazul. Calugarenii de Octav Dessila; Demetrius în Visul unei nopţi de vară; Adam în 
cum va place Aegeon în Comedia erorilor - toate de William Shakespear; Agnostos în 
Vulpea si strugurii de Guilherme Figueiredo; Bunicul şi regia în Dacă dragoste nu e… de 
Elena Preda şi Eugen Ţugulea după romanul lui Marin Preda, Cel mai iubit dintre 
pământeni; Bunicul şi Un zmeu în Peste şapte mări şi şapte… basme de Gheorghe Stana; 
Cadâr în Tache, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa; apreciat cu Premiul special pentru o 
viaţă dedicată teatrului şi poeziei acordat de Senatul UNITER, 2016 
309 În ziua de Crăciun a anului 1912 se năştea în familia lui Ioan şi Ioana Coman din Dealul 
Câlnicului cel de-al doilea copil – Vasile. Din vasta operă opera sa, de o carte în fiecare an, 
semnalăm; Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Bucureşti, 1978, în colaborare ; Slujind 
lui Dumnezeu, slujind oamenilor, (1980, 1984); Scrieri de teologie liturgică şi pastorală, 
(1983) Cuvinte pentru suflet; În apărarea unităţii credinţei străbune, (1988); Monumente 
istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei, (1978); Trepte noi şi vechi de istorie, cultură şi 
viaţă bisericească în Eparhia Oradiei. Mărturii – evocări (1980); Roman Ciorogariu 
(1981); 
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Mari. Coman, tatăl său, care „avea o fire mai realistă”, nu odată i-a spus: «să 
nu umbli cu capul în nori». El l-a legat cu o iubire puternică de glia 
strămoşească când l-a învăţat să tragă brazda la plug, i-a spus: «să priveşti 
înainte, altfel nu tragi brazdă bună. Să ştii că nu poţi fi preot vrednic, dacă nu 
îţi place munca». Participarea, alături de tatăl său, la memorabilul act al 
unirii, pe Câmpul lui Horea, de la Alba Iulia, l-a marcat pentru întreaga 
viață. Despre acel moment își amintea cum: „Scârţâiau roţile căruţei când 
am pornit din satul nostru Deal care se află la vreo 15 km de Alba Iulia ... 
Am ajuns pe Câmpul lui Horea, unde era adunată o mulţime imensă de 
oameni. În faţa ochilor mei de copil era o mare întinsă. Veneau neîncetat 
coloane întregi, cu steaguri tricolore, strigând toţi: «Vrem să ne unim cu 
Ţara!», «Trăiască România Mare!». Apoi au început să vorbească fruntaşii 
poporului român, exprimând dorinţa fierbinte a tuturor transilvănenilor de a 
fi una cu fraţii de peste munţi şi de a rupe frontierele nefireşti ce despărţeau 
aceeaşi ţară şi acelaşi neam. O puternică impresie a produs cuvântarea lui 
Vasile Goldiş, care a spus: «Vrem să fim una cu ţara întreagă ! Vrem să fim 
copii ai României Mari!»310. 

Avea o relaţie deosebită cu intelectualii orădeni. La dineuri oficiale 
sau simple întrevederi se întreţinea cu profesori, ziarişti, filosofi, medici, 
ofițeri şi alţi oameni de cultură. „Era o emulaţie dintre Biserică şi cultură, 
ceea ce aduce reale foloase pentru activitatea misionară şi inclusiv pentru 
Biserică”311. Ca urmare a acestor discuţii şi relaţii s-au născut valoroase cărţi 
tipărite sub editura Episcopiei Oradiei. Tot în plan cultural, reînvie în 1990 
revista bisericească a Episcopiei Oradiei – Legea Românească, întemeiată de 
Roman Ciorogariu, în 1921. Era o plăcere pentru eruditul ierarh, o desfătare 
spirituală și un semn al aprecierii calității manifestărilor științifice, la care 
erau invitați renumiți istorici: Constantin Daicoviciu312, Hadrian 
Daicoviciu313, David Prodan314, de la Cluj, Nicolae Ciobanu, Gheorghe 
                                                 
310 Dr. Vasile Coman, Et in Arcadia ego, în Legea Românească, Oradea, nr. 8-9 / 1991, p. 1; 
apud Pr. Dorel Octavian Rusu, Episcopul Vasile Coman al Oradiei, o viaţă închinată slujirii 
lui Dumnezeu şi oamenilor, în Legea Românească, Oradea, nr. 4 / 2012, p. 28-29 
311 Ibidem 
312 Mare specialist în istoria veche românească, cu precădere în civilizația dacică,  care a 
cercetat-o direct pe șantierele deschise la Sarmizegetusa (1924-1936), la Vețel (Micia), la 
Moigrad (Porolissum -1937-1938), inițiind săpături ample la Căpâlna (1939). În 1942 preia 
conducerea șantierului arheologic al cetăților dacice din Munții Orăștiei, reușind scoaterea 
la lumină a cetăților de la Blidaru, Piatra Roșie și Grădiștea Muncelului. A colaborat la 
elaborarea multor volume de referință în țară și în stăinătate: Histoire de la Roumanie 
(1970), Roumanie (1972), la care se adaugă peste 200 de studii, dintre care multe, adunate 
în volumul Dacica (1969). 
313 Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (1984), Națiunea română: 
Geneza, afirmare, orizont contemporan(1984), Portrete dacice: Dromichaites, Burebista, 
Deceneu, Decebal (1984), Istoria militară a poporului român. Vol. 1: Din cele mai vechi 
timpuri până în secolul al XIV-lea (1984). 
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Tudor, Dumitru Preda, Dan Berindei de la București, sau gazdele obișnuite, 
cu cărți prezentate de Liviu Borcea, Mircea Bradu, sau directorul Muzeului 
Țării Crișurilor, Prof. Dr. Sever Dumitrașcu, sau prof. Dr. Viorel Faur, Dr. 
Dumitru Preda, Ioan Țepelea (foto).  

 
După cum își amintește, cu plăcere, doamna Irina Palade, soție de 

ofițer, care a activat la Casa Armatei aproape o jumătate de veac (din 1962), 
de când soțul domniei sale a fost mutat, de la Cluj, la Oradea. „Eram tineri, 
pe atunci, și îmi amintesc de atmosfera extraordinară de la Balul de 
sâmbătă seara, organizat pe rând de către unitățile din garnizoană. Dar, 
pentru că soțul era ofițer, apoi chiar comandant la DMI avea relații de 
colaborare cu toate acele unități și era invitat. Îl însoțeam cu drag căci așa 
puteam cunoaște multe și distinse doamne și ofițeri, obiceiuri și tradiții 
specifice diferitelor arme. Vă garantez că era o competiție care mai de care 
să se prezinte mai bine, cu atât mai mult cu cât de regulă fiind invitat 
comandantul garnizoanei, cu locțiitorii săi, erau prezenți”. Meniu select, 
bogat, rafinat, divers, la preț de popotă, pe care și-l achita fiecare participant, 
după consumație. Muzica era asigurată de formațiile de la fanfarele din 
garnizoană, la cererea comandanților, aprobate de comandantul Garnizoanei, 
cu voia căruia erau și planificate. Momente vesele, umoristice, invitați actori 
pentru scheciuri, sau/și artiști amatori, sau/și trupe de la teatru și reviste. Era 

                                                                                                                             
314Răscoala lui Horea (două volume), Încă un Supplex Libellus românesc - 1804, Cluj 1970, 
Transilvania și iar Transilvania, 1992,  ș.a. 
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ceva ce așteptai să se întâmple din nou. Presărate cu poeziile lui Viorel Horj, 
de exemplu, sau cuplete și romanțe cu dedicație, uneori erau surprize 
agreabile. 

Unitatea soțului, fiind cu efective mai reduse se asocia cu Spitalul 
Militar în organizarea Balului. Ce dansuri și ce onomastice și prietenii de 
neuitat s-au mai legat. Colaboram cu familiile doctorilor de la Spitalul 
Militar: Mihălceanu, Tudose, Dragomirescu, Polojnițev. Serile cu glume 
reușite începute la ora 20.00 se sfârșeau parcă prea repede în zorii zilei 
următoare. Muzică antrenantă, invitați din elita orașului au dus la o 
solidaritate între cadre și invitații lor, prieteni și vecini, cunoscuți sau 
rudenii. Totdeauna erau invitați de onoare Veterani de război. În momente de 
pauză mai povesteau și unele aventuri mai cu haz din timpul grozăviei 
războiului la care participase. Cu doamnele Marinescu, Lia Sima, Dana Neș, 
Poliacov, Botoș, Bordei, ș.a., pe care acum, la 88 de ani, le-am și uitat că m-
au părăsit pentru lumea drepților mai de mult, am rămas prietene toată viața. 
Așteptate erau momentele de paradă și tragerea la sorț a TOMBOLEI de bal, 
distraciv era desigur câștigarea tortului de mămăligă, a iepurelui și aplaudat 
era „fazanul”!. Ce vremuri, oftează cu nostalgie volubilă invitata la dialog. 

Doamnele Nițoiu, Atena Marangoci, Rodica Lungu, și Maria Cuc au 
fost ani de zile bibliotecare la Casa Armatei, adică în perioada când dai orice 
să ai, măcar pentru două zile de lectură, Cel mai iubit dintre pământeni, a lui 
Marin Preda. Era vremea în care să ai un bilet la spectacolele bune, la 
filmele din oraș trebuia să fii activ membru participant la Casa Armatei care 
la procura biletele de la agențiile de profil din oraș. Cu domniile lor, 
povestește doamna Irina Palade, eram amfitrioanele clubului Femina, și 
organizam seri de petrecere, în compania muzicii, a esteticii, artei frumoase 
ori a gastronomiei, delicatesurilor tradiționale sau moderne ale 
gospodinelor, care, prin rotație, le prezentau la finalul întâlnirii lunare de 
două ore. Și nu prea se lipsea deși prezența era facultativă.  
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IOAN ȚEPELEA – LA CASA ARMATEI  
ACTIVITĂȚI ÎN SPIRITUL LUI OLAHUS 

(1990-1999) 
 

 „A plecat Ioan Țepelea”, scria cu adânc 
regret George Roca, pe 28 martie 2012, la 
Sydney, Australia, la ora morții sale și ni-l 
prezenta ca pe un „corifeu alături de care parcă 
a copilărit, s-a maturizat și a îmbătrânit 
frumos”. El a plecat, căutându-și parcă 
colaboratorii dragi prieteni, în ceruri, mai înainte 
duși: Stelian Vasilescu, Viorel Horj, Emil Blaga, 
Ioan Alexandrescu, Constantin Mălinaș, Claudiu 
Mustață, Iosif Popa și mulți alții care au umplut 
cu public de toate vârstele saloanele Casei 
Armatei la acțiunile organizate „în spiritul lui 
Olahus”, cum frumos, și inspirat poetul, eseistul 
și istoricul Ioan Țepelea le-a botezat. Era talent 

neobosit, cu farmec, pasiune și mult bun simț în acțiune și atitudine. La balul 
de sâmbătă seara, Ioan Țepelea tocmea orchestre și cântăreți de calitate, 
printre care: Aurelian Andreescu, Ștefan Hrușcă.  

Spiritului lui Olahus, înseamnă că va purta o rezonanţă adâncită în 
trecut, îndeosebi în acela al Oradiei, fiind chiar locul formării intelectuale a 
lui Nicolae Olahus, care a pribegit aici din Ţara Românească. „Rezonanţa 
este însă mult mai amplă, este chiar europeană. Ea semnalează zorile unei 
noi mentalităţi a omenirii. O mentalitate ce se ancorează temeinic în 
izvoarele trainice de civilizaţie şi cultură ale înaintaşilor, cu intenţia de a 
pune în valoare capacităţile nelimitate ale personalităţii. Fiind eliberată de 
prejudecăţi opresoare, persoana se poate bucura de o dezvoltare armonioasă 
ca cetăţean demn şi fidel integrat în viaţa civilă, cu deplină încredere că-şi 
poate realiza idealul vieţii proprii. Ar coincide cu ceea ce ar viza azi 
conceptul de Uniune Europeană, care şi-a scuturat chingile dictatoriale şi se 
speră că va reuşi până la urmă să evite servituţile dictaturii mondialiste. 
Solicitându-mi sugestii pentru conţinutul Cărţii ASLA, mă voi limita la o 
iniţiativă care merită într-adevăr să străbată vremuri, se confesa profesorul 
Emil Roșescu. Este „Reuniunea Cele Trei Crişuri", concepută şi înfiinţată de 
colonelul în retragere George Bacaloglu în cadrul adunării publice din 21 
octombrie 1919”315, și reluată tot la Oradea de prof. dr. Viorel Faur, după 
martie 1990, sub egida Vetrei Românești.  
                                                 
315 Emil I. Roșescu, Despre faptele de cultură…, op. cit, p. 251. 
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Despre un predecesor al său, (l-am numit pe colonelul George 
Bacaloglu), nici nu auzise, la început, scriitorul colonel doctor Ioan Ţepelea, 
care cu aceeaşi intenţie ca predecesorul său îşi transformă sabia în condei 
spre a tăia cale largă de acces cursului tumultos al condeierilor316. Ioan 
Țepelea, înfiinţează Societatea Oamenilor de Ştiinţă şi a Scriitorilor din 
Bihor (1992), devenită Mai târziu, o deschide şi mai larg peste graniţele ţării 
şi o preschimbă în Academia de Ştiinţă, Literatură şi Arte (ASLA). 
Preşedintele ei executiv fiind chiar dr. Ioan Ţepelea, conferenţiar universitar. 
Mai din vreme a întemeiat Editura „Cogito”. În calitate de director editează 
trei reviste: „UNU” 317, revistă de cultură, „„Aurora””318, revistă de literatură 
şi artă, „„„Alethea”””, revistă de ştiinţă şi dialog interdisciplinar. Ca alte 
modalităţi de canalizare a literelor, a iniţiat şi organizat anual, începând din 
1994, Salonul Internaţional de carte de la Oradea; iar din 1997, din doi în 
doi ani, avea loc Festivalul Internaţional de Poezie de la Oradea. Tot în 

                                                 
316 Ibidem. Peste ani, în martie 1990, prof. dr. Viorel Faur avea să reia seria nouă a revistei 
„Cele trei Crișuri”, multe din numerele acesteia având și semnătura lui Ioan Țepelea, sau/și 
fiind lansate la Cercul Militar Oradea. 
317 Detalii Gabriel Țepelea, Apropierea de spiritul lui Olahus, în ASLA, op.cit., p. 9-12. În 
locul „naţionalismului înţeles ca armă defensivă împotriva deznaţionalizării programate din 
perioada imperiului austro-ungar", gruparea de la Oradea situează printre obiectivele 
prioritare patriotismul luminat, inter-cunoaşterea cu etniile conlocuitoare şi largă deschidere 
spre Europa şi lume. În plan cultural, literar şi artistic revistele „Unu" şi „Aurora" îşi propun 
inserţia valorilor locale în întregul românesc şi, dacă se poate, în universalitate. De aici 
invitarea unor personalităţi emblematice ale culturii române la Oradea dar şi a unor scriitori 
din Paris, Marsilia, Bruxelles, Liege, Canada; de aici multitudinea traducerilor din literatura 
română în limbi străine şi invers, din limbile de circulaţie internaţională sau cele ale 
popoarelor învecinate în limba noastră. Numele acestor publicaţii nu sunt întâmplătoare. 
„Unu", apărută în martie 1990, după anii de închistare dogmatică din perioada comunistă, 
nu preia linia exhibiţionistă a revistei iniţiată de Saşa Pană — titlul e destinat să sugereze 
doar deschiderea spre orizonturi novatoare în literatură, artă şi cultură, fără nici o tentă 
epigonistă. „Aurora", în schimb, preia numele unei reviste apărute la Oradea în 1922 sub 
egida Societăţii „Cele Trei Crişuri". Iniţiată de G. Bacaloglu, George A. Petre şi Keresztury 
Şăndor, revista redactată în limbile română şi maghiară, viza apropierea prin cultură şi artă, 
după Unire. Se invocau traducerile celor două popoare realizate în trecut de scriitori ca Petfi 
şi Goga, pentru apropierea prin cultură, precum şi numele unor oameni politici ca Bălcescu, 
Oszkăr Iăszi. S-au realizat în această perioadă traduceri din clasicii români precum 
Eminescu, Coşbuc, Rebreanu, Pillat, precum şi din scriitori maghiari ca Ady Endre, Babits 
Mihaly, Aprily Lajos. in plan editorial apropierea culturală e reflectată de antologia în limba 
maghiară a poeţilor români contemporani publicată în 1922, la Oradea 
318 Revista bilingvă „Aurora" şi-a încetat activitatea în 1923, dar a fost continuată în anul 
următor de o ediţie numai în limba maghiară. încercările de apropiere iniţiate la Oradea au 
fost ilustrate în epocă de scriitori şi oameni politici cu vederi înaintate ca Emil Isac, Cezar 
Petrescu, Ion Chinezu. Noua „Aurora" din 1993 se inspiră, evident, din încercările de după 
Unire, dar deschiderea ei este mai vastă: spre orizontul european şi chiar dincolo de 
continentul nostru. Ea continuă traducerile din limba maghiară şi chiar din limba popoarelor 
învecinate, dar ponderea o reprezentau traducerile românești în limbi de circulație. 
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această categorie de manifestări culturale avusese loc şi un Salon 
Internaţional al Publicaţiilor Literare la Oradea. Realizarea a beneficiat de 
cadrul ASLA şi al Universităţii din Oradea. Ca promotor al acestui complex 
cultural, sub cupola Cercului Militar Oradea (Casei Armatei) colonelul Dr. 
Ioan Ţepelea a reuşit în unele privinţe ceea ce nu realizaseră instituţii de 
profil consacrate din județ sau/și Municipiul Oradea.  

Înconjurat de rafturi ticsite cu cărți, prezente pe toate mesele 
instituției al cărei șef era Ioan Țepelea319,– publicul larg din Oradea – era 
beneficiarul actului cultural al celor mai noi lucrări semnate de: Viorel Horj, 
Ana Blandiana, Octavian Paler, Gabriel Țepelea, Dr. Cornuțiu, Grigore 
Vieru, etc. iar dezbaterile continuau până noaptea târziu. Întâlnirile 
programate cu reputați oameni de știință: cosmonautul Dumitru Prunariu, 
academicienii Mircea Malița și Gabriel Țepelea, Ioan Rațiu, Alexandru 
Paleologu, Nicolae Breban, făceau neîncăpătoare sălile de conferințe ale 
Cercului Militar Oradea. Dimitrie Vatamaniuc, bunăoară, după ce ani de-a 
rândul a cercetat, a ajuns la concluzia că în contextul publicării „Operei 
Integrale Eminescu”, avem în „Poetul Nemuriri noastre” nu numai 
„Luceafărul Poeziei Româneşti”, ci şi pe cel mai mare Gazetar, Părintele 
Publicisticii din spaţiul românesc.  

Sălile și holurile Cercului Militar au fost mereu deschise pentru 
acțiuni culturale dintre cele mai diverse: concerte corale și de colinde, 
recitaluri de poezie, spectacole de teatru (organizate în marile săli și cluburi 
din unități, organizate pentru cadre, familii și militari în termen), lansări de 
carte și întâlniri cu autori locali și invitați din țară. Amintesc câteva nume și 
acțiuni. Prof. univ. dr. Jipa Rotaru320, cu lucrări a căror enunțare numai, a 
umplut la refuz Casa Armatei: Ion Antonescu - cariera militară (2003) și 
Am început războiul sfânt (Editura Cogito), sau Carol al II-le în zodia 
satanei, (2004) carte bazată pe jurnalul inedit al regelui, pus la dispoziție de 
deținătorul testamentar al documentelor; prințul Paul de România, prezent și 
el la lansarea de la Oradea și Beiuș, cu un jurnal adnotat de către autor. 
                                                 
319 Stefan Borbely, în vol. Xenograme, Ed. Cogito, 1997 făcea aprecieri la adresa operei 
poetice, din care reținem: „Aluzii fine la procese sociale de anvergură se asociază cu 
simboluri indispensabile, cum sunt omul-număr, ființa fără identitate, obiectul multiplicabil, 
însă toată această invocare grotescă a exteriorității goale, vidate de substanță, are, pentru 
poetul orădean, rolul pragului atroce de care ființa se desprinde pentru a trece în calmul 
camerei interioare. E zona cea mai complexa a poeziei lui Ioan Țepelea, fiindcă implică nu 
numai reverii, nu numai amintiri din alte timpuri sau invocarea câte unui prieten ilustru, 
regăsit în intimitatea unei mereu dorite comuniuni spirituale, ci și o aspirație către tăcere 
sau neant, ceea ce face ca miezul poeziei lui Ioan Țepelea să se afle într-o zonă deschisă 
dincolo de cuvinte". 
320 Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, București. Distinsul profesor a fost mereu prezent și la 
manifestările organizate de Filiala Oradea a Muzeului Militar Național, al cărei director era 
în acea vreme. 
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Dumitru Preda, Costică Prodan, Vasile Alexandrescu (cercetători, istorici 
militari din București), cu monumentala lor lucrare: În apărarea României 
Mari, aduceau informație inedită, inclusiv problematică lămuritoare cu 
privire la campania armatei române la Budapesta; Colonel prof. univ. dr. 
Gheorghe Nicolescu (Pitești), Comandamentul Trupelor din Transilvania, 
monografie completă asupra acțiunilor acestei Armate de la intrarea sub 
comanda generalului Moșoiu în Ardeal (noiembrie 1918), până la asigurarea 
zonei de protecție în 1920. 

Scriitorul Pașcu Balaci, provocat la o vorbă despre tinerețea sa de 
publicist, își amintește cu nostalgie de „Cenaclul Horenii”. Redăm în 
rândurile următoare gândurile sale așternute pe hârtie. „În vara anului 1986, 
mai precis în luna iulie, am reușit să mă transfer de la Marghita la Oradea321. 
După un surghiun de 5 ani, în urma repartiției guvernamentale ca 
jurisconsult din iulie 1981. Părăseam sus arătata întreprindere de 
încălțăminte Bihoreana din  Marghita pentru o uzină de renume din Oradea 
care fabrica un praf alb, strălucitor ca argintul și căruia i se spunea alumina. 
Am fost atât de fericit că am ajuns , în sfârșit, în capitala în stil secession a 
Bihorului, încât am plătit cursa șoferului de pe taxi cu o sumă frumușica de 
bani, spre marea uimire a acestuia. Pe vremea aceea debutasem în revista 
„Flacara” cu un reportaj despre Marghita și despre „târgul de joi de la 
Binș”, apoi am mai publicat un reportaj intitulat „Oradea, dragostea mea”, 
în care asemănam strada Republicii cu un defileu de arhitectura. De pe 
defileul acela ajungeam lunar și la ședințele Cenaclului Literar „Horenii”, al 
Casei Armatei Oradea. La început am ascultat niște seniori militari care 
scriau mai mult epigrame. Dar erau bine scrise și cu efect, parcă erau niște 
trasoare care nimereau ținta. Exista pe vremea aceea un Cenaclu mult mai 
vestit și anume Cenaclul Iosif Vulcan care ținea ședințe aproape bilunar la 
fosta biblioteca județeană, azi palatul Eparhiei greco-catolice. Și, totuși, 
îndemnat de starostele cenaclului militar HORENII, poetul și maiorul Ioan 
Țepelea, am citit și eu în câteva rânduri, sonete, reportaje și teatru în clădirea 
care nu semăna deloc a cazarmă. Ba, mai mult, am avut surpriza ca unul 
dintre articolele mele să apară in revista Viața militară sub semnătura: lt. 
Pascu Balaci, alături de colonei și generali cu multe stele (deși eu eram doar 
ofițer în rezervă). Cele două steluțe ale mele cred că au trecut neobservate, 
pe cerul întunecat al nopții, dar este pentru prima oara când am apărut cu 
acest „lt.” în față, particulă de noblețe militară, iar cum la noblesse oblige, 
se spune, dar că femeile apreciază mai mult stelele mici decât stelele mari și 
că militarii cu grade grele adoră să se reîntoarcă la steluțele începutului lor 

                                                 
321 Pascu Balaci, avocat dr., membru al USR, președinte al Cenaclului literar al Baroului 
Bihor 
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de carieră. Știu și țin bine minte că la o ședință a Cenaclului Horenii l-am 
invitat pe redactorul șef adjunct de la revista Flacăra de atunci, pe dl. 
Nicolae Arsenie și pe fotoreporterul Paul Agarici, care se nimeriseră prin 
marea urbe de pe malul Crișului Repede. Am citit o piesă scurtă de teatru, 
cred că am și sărit peste replici, să nu pun răbdarea auditoriului la încercare, 
dar mai ales pe cea a șefului meu de pe atunci de la marea revista care a fost 
Flacăra.  

Cenaclul Horenii era deosebit de activ, a promovat și unele 
spectacole de teatru de amatori, în cadrul lui au citit și poeții Ioan F. Pop și 
Dumitru Branc, iar o vreme Ioan F Pop a fost și angajat al Cercului Militar 
din Oradea, prin bunăvoința domnului Ioan Țepelea. Eram mai tineri și mai 
instruiți, citeam mai mult și scriam mai puțin pe atunci... Acum timpurile s-
au schimbat, se scrie acum foarte mult și cred că se citește foarte puțin sau 
mai deloc. La un cenaclu pe atunci, fie el și HORENII, îți trebuia curaj, nu 
glumă, să te prezinți cu opera în fața auditoriului. Semănai cu un condamnat 
în fața unui pluton de execuție. Iar un tânăr care scria, trebuia să treacă, în 
primul rând printre furcile caudine ale cenaclurilor literare. Cred că mulți 
scriitori de azi, au trecut prin strunga strâmtă a cenaclului. În ce mă privește, 
eu am fost membru al mai multor Cenacluri, fapt pentru care cunosc și pot 
aprecia valoarea celor de la Horenii322. 

Din cenaclu în cenaclu, mi-am făcut un habitaclu. Iar unul dintre 
aceste cenacluri ale tinereții mele orădene de care îmi aduc aminte cu 
deosebită nostalgie a fost și acela care a funcționat pe lângă Casa Armatei 
sau Cercul Militar de mai târziu. Acolo se citea din creațiile proprii, se 
comentau ultimele apariții editoriale de răsunet, se socializa, se creau 
legături de suflet. Acum vezi la o masa șapte inși care nu vorbesc între ei, nu 
schimbă nici o vorbuliță, ci conversează cu telefoanele lor mobile. 
Paradoxal, acum în epoca informației ultra rapide a dispărut legătura 
firească, dialogul între oameni. 

De aceea, trebuie să reinventăm cenaclurile literare sau cluburile 
dedicate celor care împărtășesc pasiuni comune. Nu să devenim celebri, ci 
pentru a apuca să mai schimbi o vorbă cu semenii care iți seamănă, iar 
ofițerii sunt parteneri agreabili pentru dialog. 

                                                 
322 Membru al următoarelor cenacluri literare: Miron Pompiliu de la Școala Generală 
Sudrigiu, având ca mentor pe profesorul Rusu Gheorghe, originar din comuna Topleț, 
județul Caras Severin, Cenaclul Liceului Samuil Vulcan din Beiuș, sub îndrumarea iubitului 
meu profesor de limba și literatura română Milan Martinov, Cenaclul Lex al Facultății de 
drept din Cluj Napoca, Cenaclul literar Napoca Universitară, apoi Cenaclul Luceafarul din 
Marghita, Cenaclul Iosif Vulcan din Oradea, Cenaclul Horenii din Oradea și, în fine, acum, 
Cenaclul literar Barbu Ștefănescu Delavrancea, al Baroului Bihor. 
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Ajutat și de instructorul cultural Pușa Brândea, iubitoare de dans și 
muzică clasică (interpretată de talentații interpreți ai trioului condus de 
doamna Marcu), cursurile organizate polarizau activitatea tinerilor și 
vârstnicilor care apreciau sobrietatea, eleganța, rafinamentul cultural, 
precum și Biblioteca, gestionată de prof. Rodica Lungu. Toate acestea făceau 
parte din proiectele inițiate, coordonate și realizate de Ioan Țepelea la Casa 
Armatei Oradea. Revistele sale: „Alethea”, „Aurora”, și ziarul Unu, erau 
la dispoziția autorilor pentru expresie liberă, artistică și estetică a frumosului, 
binelui și folositorului creativ. Am avut privilegiul de a fi aproape și 
colaborator la toate aceste manifestări și fericirea ca la al doilea Salon 
Internațional de Carte sa-mi lansez și primele volume apărute sub îngrijirea 
editurii sale: „Cogito”. Toate acestea, cu impact în mediul cultural orădean, 
au dobândit faimă în oraș și în rândul intelectualității universitare, atrasă ca 
un magnet de „fenomenul cultural țepelian”, cum l-a alintat George Roca, pe 
merit, ca un cunoscător al fenomenului.  
 Pe lângă toate acestea Ioan Țepelea a lăsat o moștenire culturală 
valoroasă: peste 100 de acțiuni culturale: simpozioane, saloane, colocvii, 
sesiuni științifice. Peste toate opera istorică de căpătâi: Campania armatei 
române din Transilvania și Ungaria (teză de doctorat, publicată și tradusă 
și în limba franceză); Festivalul Internațional de Poezie; Salonul 
Internațional de Carte (IX ediții); Alte cărți: 1919 - O campanie pentru 
liniștea Europei; „1919- sur le fronts de l'Europe nouvell”; Republica celor 
133 de zile; Menumorut; Incursiuni în istoria civilizațiilor; 15 volume de 
versuri, participant la târguri și expoziții cu tematică culturală și de carte. A 
fost recompensat și premiat pentru munca și creația sa.  

În publicistica din vestul României îşi făcea intrarea, în luna 
februarie 1992, o nouă revistă: Cetatea Bihariei,323 și reluată revista Cele 
trei Crișuri. Cetatea Bihariei apărea sub egida Secţiei Teritoriale Oradea a 
Institutului de Istorie şi Teorie Militară din Bucureşti, care s-a înfiinţat pe 
baza aprobării primite, în 12 septembrie 1991, la propunerile prof. Dr. Viorel 
Faur. În programul acestui periodic se afirma următoarele: „Dacă aspectul 
militar va fi prioritar, aceasta nu ne va împiedica să publicăm acele 
materiale care au convergenţă cu aspectele majore ale existenţei istorice a 
                                                 
323 Au adresat încurajări și felicitări: generalul Nicolae Spiroiu (ministrul Apărării 
Naţionale) şi Ion Safta (directorul Institutului de Istorie şi Teorie Militară din Bucureşti). 
Colectiv de redacţie: Dr. Viorel Faur (conferenţiar universitar – 16 articole) — director, 
Stelian Vasilescu — secretar general de redacţie, Lt.col. Grigore Bartoş (comandamentul 
Diviziei 11 Mecanizate „Carei” de la Oradea – 7 articole), dr. Mihai Drecin (conferenţiar 
universitar – 4 articole), dr. Sever Dumitraşcu (conferenţiar universitar - 11 articole), 
Antonio Faur (student la Universitatea din Cluj-Napooca – 4 articole) şi maior Ioan Ţepelea 
(şeful Casei Armatei din Oradea - 5 articole). Din luna aprilie 1994 a intrat în Colectivul de 
redacţie şi maiorul Constantin Moşincat (directorul Muzeului Militar Național –Filiala 
Oradea – 7 articole).  
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locuitorilor din Crişana”. Unul din obiective revistei a fost şi acela de a 
determina o creştere a interesului pentru tradiţiile militare locale şi naţionale. 
A fost prima revistă de cultură istorică militară din această parte a ţării. Ea 
avea un nume de rezonanţă locală dar semnifica faptul că s-a ridicat un nou 
bastion, desigur spiritual, la marginea României.324. S-a preconizat apariţia 
trimestrială în formatul de 30/41 cm, ceea ce s-a întâmplat timp de trei ani, 
însă cu mari dificultăţi. În cei trei ani de apariţie (1992-1994) a primei serii, 
periodicitatea revistei - şi numărul de pagini - a fost diferit. 

Îmi amintesc, că după moartea soțului meu, povestește doamna Irina 
Palade, Amfitrioana Clubului Femina, am fost foarte afectată, și atunci am 
fost invitată să preiau conducerea Secțiunii de femei a văduvelor de război a 
ANVR - Filiala Bihor, pentru perioada de după 1990, până când am putut să 
mă deplasez, în urma cu vreo doi ani. Așa am cunoscut multe și distincte 
doamne ale veteranilor (83 în evidență în 2004), nu-mi amintesc ce grade 
mai aveau, le spun doar numele câtorva: Mircea Velicu, Scânteie, Sima, 
Perșa, Ștefănescu, ș.a. astfel cunoscându-le și drama prin care au trecut mulți 
dintre aceștia, dar și bucuriile mărunte ale vieții de după război.  

Parcă vorbesc despre altă lume. Cu domnul Vușcan Traian, de la 
veterani, Doina Morar, Maria Hodișan, sau Ecaterina Laura Teodorescu am 

                                                 
324 Apud Antonio Faur, Cetatea Bihariei (seria I). Indice bibliografic, în Cetatea Bihariei, 
seria II-a, 2004, nr. 1, p. 109-114 
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organizat, de foarte multe ori, întâlniri la Cercul Militar cu autorii unor 
memorii de război: Serviciul Credincios (2 volume 2003, 2004) dedicate 
„tuturor celor ce sunt încă în evidențele noastre, ca izvor în sufletele 
combatanților, fericiți supraviețuitor”, citat din volumul 2, coordonat de 
colonelul Ioachim Sima, președinte pe atunci. Ori de lansarea albumului Pro 
Memoria Veteranilor Bihoreni, dedicat memoriei și activității acestora. 
„Faptele povestite constituie pilde de trăire a sentimentelor de iubire față de 
neam și țară. Acestea sunt argumente ale datoriei împlinite325. 

Și să vă spun că am fost la toate acțiunile de la Cercul Militar 
organizate de instituție și pentru că eram la Clubul femina și pentru că 
„atmosfera era una: serioasă, sobră, elegantă, amuzantă și de bon ton, după 
ccaz, cu ștaif cum se spune. Cu doamna Ecaterina Laura Teodorescu, fostă 
soră de caritate în timpul celui de-al doilea război mondial, evacuată cu 
spitalul din Oradea, după Dictatul de la Viena, a ajuns tocmai la Cernăuți, 
unde acorda asistența medicală necesară răniților și bolnavilor din spital, 
cu dânsa pregăteam, cum se spunea partea a doua a evenimentelor 
culturale. Era una dintre lansările de carte a îndrăgitului nostru col. r. dr. 
Constantin Moșincat, când soția lui, mereu prezentă la aceste evenimente, 
ne-a spus, vădit îngrijorată: cum să procedeze că trebuie să fie în sală și nu 
mai are vreme de aranjat pe mese toate cele pregătite. Atunci am preluat cu 
Laura oala cu sarmale încă călduțe și am procedat la distribuire și 
aranjarea festivă”, cum erau toate asemenea momente. O fotografie face 
descrierea mult mai bine (foto). 
 

 
După lansarea de carte, doamnele și domnii: E. Ionescu, I. Sima, Voichița Moșincat 

 

                                                 
325 Pro memoria veteranilor bihoreni, coordonatori: col. Ioachim Sima, col.r. Dr. Constantin 
Moșincat, foto Simion Suciu, Edtura Tipo MC, Oradea, 2007 
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ONOARE ȘI PATRIE  

DAN POINAR ȘI CERCUL MILITAR ORADEA  
(2000-2003) 

 
După trecerea în rezervă a colonelului Dr. Ioan Țepelea, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului General (RG) 9 privind activitatea de relații publice în 
Ministerul Apărării Naționale, activitatea Cercului Militar Oradea a fost coordonată 
de către mr. ing. Dan Nicolae Poinar, ofițer cu relațiile publice al Brigăzii 11 
Mecanizată „Carei”. Partea administrativă a activității a fost preluată de către mr. 

Doru Matei, comandantul Comenduirii Garnizoanei 
Oradea. În anul 2000 funcția a fost încadrată prin 
numirea ca șef al Cercului Militar Oradea a mr. ing. Dan 
Nicolae Poinar. Personalul Cercului: 2000-2001 
(MAI) – șef al Cercului Militar Oradea – maior ing. 
Dan Nicolae Poinar. Apoi, până în 2003 (31 
octombrie) – funcția de șef al Cercului Militar 
Oradea a fost transformată în personal civil, ocupată 
de lt. col. (r.) ing. Dan Nicolae Poinar. Gestionar – 
plt. adj. Gavrilă Bogdan; plt. maj Florin Vlad, 
bibliotecară – Elisabeta Cuc, proiecționist – Ioan 
Crainic, electrician – Liviu Martin, îngrijitoare – 

Maria Varga. 
A fost schimbat programul instituției, Cercul Militar fiind deschis 

zilnic între orele 08.00 – 20.00, inclusiv sâmbăta și duminica. A fost 
reabilitată și modernizată infrastructura: amenajarea sălii de forță; repararea 
și dotarea bucătăriei; amenajarea barului și sălii de mese la subsol; repararea 
instalației sanitare la etaj; reamenajarea terasei exterioare și punerea ei în 
funcțiune. A fost achiziționată aparatură modernă video și audio, reparată 
masa de biliard, dotarea cu noi jocuri pentru petrecerea timpului liber: tenis 
de masa, șah, table, rummy și puse la dispoziția vizitatorilor.  

Au continuat organizarea simpozioane științifice, sesiuni de 
comunicări, adunări festive cu ocazia tuturor evenimentelor importante din 
istoria națională și locală, din viața unităților militare din garnizoană (vezi 
diplome aniversare). Au fost organizate baluri și seri distractive cu ocazia 
zilelor armelor, zilei veteranilor de război, Zilei Armatei, 1 și 8 martie, 
Revelioane anual, aniversări ale armelor și alte ocazii – la solicitarea 
militarilor activi și în rezervă. 

A fost revitalizată activitatea instituției prin înființarea 
(redeschiderea) unor cercuri: Clubul Umoriștilor Bihoreni ( responsabil 
lt.col.(r) Mihai Lațiu); Clubul epigramistic “Cincinat Pavelescu” 
(responsabil lt.col.(r) Mihai Lațiu); Foto - cineclubul “Argus” (responsabil 
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ing. Teodor Pantea); Clubul „Femina” (responsabilă doamna Elisabeta Cuc); 
Clubul „Filatelia” (responsabil col.(r) Ioan Pălușan); Clubul de turism și 
alpinism (responsabil mr. (r) Nicolae Lincar); Ansamblul de dansuri 
populare „Crișul” (responsabil Cristian Ciontoș); Ansamblul de dans sportiv 
(sub îndrumarea lui Cristian Jurcuț – „Feeling Dance Oradea”); Clubul 
colecționarilor “Hobby Club” (responsabil plt. adj.(r) Constantin Negruț); 
Primul club de origami din țară, “Cocorul Auriu” (responsabili Mariana 
Poinar și Marcel Marincean); Ansamblul de teatru pentru copii „Mini 
Thalia” (responsabilă Ingrid Vasilescu); Cercul “Micul creștin” (responsabil 
pr. mil. Mircea Ioniță); Cercul de limba engleză (responsabil prof. Anca 
Haș). Toate acestea cluburi aveau manifestări proprii și program conform 
regulamentului lor de activitate. 

În spiritul bun, statornicit încă de la începuturile activității Cercului 
Militar, la activitățile proprii au fost invitate cu regularitate atât 
oficialitățile locale cât și organizațiile societății civile a căror colaborare a 
fost benefică atât pentru structurile militare cât și pentru Municipiul Oradea 
și județul Bihor. („primind printre membrii săi și civili, astfel ca elita 
populației românești din Oradea să poată avea legătură cu corpul ofițeresc” – 
apud Aurel Tripon, Monografia almanah a Crișanei, județul Bihor, tipografia 
Diecezană, 1936) Personalități civile locale din domeniile: știință, arte, 
cultură, medicină, învățământ, au fost oaspeți de onoare ai Cercului. 
Apelăm doar la câteva exemple de personalități, a căror prezență a fost mai 
frecventă: prof. Univ. Dr. Teodor Maghiar, prof. Univ. Dr. Viorel Faur, 
prof. Univ. Dr. Mihai Drecin, Ioan Simuț, dr. Lucian Munteanu, avocat 
Pașcu Balaci, dr. Gheorghe Corbu, Viorel Moldovan, Viorel Horj, Maria 
Haiduc, Florica Ungur, Cornel Borza, Florica Zaha, prof. univ. dr. Cornel 
Durgheu, Eugen Țugulea, critic de artă Ramona Novicov, Bujor Dulgău, 
Ioan Popovici și lista poate continua. 

Formațiile Cercului Militar Oradea au participat la festivaluri 
naționale de gen aducând și primele premii. Solistul Florin Mariș Hinsu 
(actualmente director al Școlii de Arte „Francisc Hubic” din Oradea) a 
ocupat locul trei la „Festivalul cântecului de cătănie” de la Cluj-Napoca 
(2002), grupul de satiră și umor (format din copii trupei de teatru „Mini 
Thalia”) au luat premiul special al juriului la Festivalul de umor cazon 
„Podul minciunilor” de la Sibiu.(Simina Poinar, Cristina Toncean, 
Sergiu Știube, Remus Pop, Teodora Romocea), Trupa „Mini Thalia” a 
ocupat locul doi în cadrul concursului inter-județean de teatru pentru copii 
din anul 2002. 

Punctăm câteva dintre activitățile instituției care au avut un amplu 
ecou public: Vernisarea primei expoziții personale a lui Gabriel Pop (18 ani) 
- fiul mr. genist Ioan Pop, actualmente predă arte plastice la Paris unde si-a 



Col. r. dr. Constantin Moşincat 

_______________________________________________________ 
                                Cercul Militar Oradea – aniversare la 100 de ani 

 

227 

luat si doctoratul la Sorbona. Organizarea a două expoziții internaționale a 
colecționarilor (2002 și 2003); Balului veteranilor de război.  

Reînființarea Filialei Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară 
Spre știință reproducem în facsimil o parte din procesul verbal din ședință 
(22.03 2001), întocmit la data întrunirii membrilor fondatori pentru chestiuni 
organizatorice legate de apariția revistei Cetatea Bihariei, seria a II-a, 
redactat de Șeful Cercului Militar, Mr. Dan Nicolae Poinar, pentru a fi 
înmânat redactorului șef.  
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Propunerile membrilor prezenți vizau alegerea Consiliului Director al 
Comisiei și a colegiului de redacție, stabilirea unor principii de orientare 
tematică a revistei, constituirea fondurilor necesare pentru editarea și 
distribuirea acesteia. Prof Faur, propunea un tiraj de 200-300 ex., cu circa 80 
pagini/număr, format A 4, „la un preț accesibil pentru oricine”. De remarcat 
că pentru nr. 1 a existat și o ofertă de sponsorizare (Pavel Adrian Ile) la tiraj 
de 1000 exemplare, cu propuneri de vânzare care să acopere costurile și să 
rămână bani necesari pentru numerele următoare (strategic vorbind, porniți 
greșit, trebuie adunați bani mulți pentru a rezista mulți ani - Pavel Ile, 
Editura GP, Oradea). Această strategie ar fi asigurat apariția trimestrială a 
revistei. Formalitățile până la apariție au fost dintre cele nebănuite la început 
că ar putea împiedica o astfel de apariție. Și totuși. Din pricini financiare 
revista a putut fi susținută la apariție doar în perioada 2004-2008. Seria nouă 
a revistei de cultură și istorie: Cetatea Bihariei, în format A 4, a fost editată 
de Filiala Oradea a Comisiei Române de Istorie Militară, care a funcționat 
pe lângă Cercul Militar Oradea, începând din aprilie 2004 până în 
octombrie 2008 (când s-a încercat trecerea în altă categorie, cu apreciere 
academică și  distribuție internațională, care n-a reușit), cu apariție 
semestrială, având în componența redacției: Viorel Faur - președinte, 
Antonio Faur - redactor șef, Constantin Moșincat - secretar de redacție. 
Colaboratorii revistei au fost renumiți profesori, cercetători, muzeografi, 
istorici, oameni de știință a căror preocupări naționale și locale s-au referit la 
aspecte de cultură istorică și militară din toate perioadele. Ținuta științifică și 
grafică au asigurat revistei o recunoaștere și apreciere din partea publicului.  

Enumerăm și alte acțiuni desfășurate sub cupola Cercului Militar 
Oradea, dintre care lansarea volumului de poezie „Psalmi II” a actorului 
Dorel Vișan, în prezența episcopului vicar al Episcopiei Ortodoxe a 
Bihorului și Sălajului, P.S. Dr. Petroniu Sălăjanul. (îndrumător artistic 
actorul Eugen Țugulea) a umplut la refuz toate încăperile de la parter și 
scările spre etaj. Organizarea expoziției de origami având ca temă 
„Mărțișorul” (28.03.2003) a fost una de mare succes la public. Cu această 

ocazie copii participanți la activitățile 
Cercului au împărțit participantelor la 
vernisaj: doamnelor și domnișoarelor, 
care treceau pe str. Republicii, 250 de 
mărțișoare de hârtie confecționate de ei. 
Din caietul de impresii al expoziției 
cităm opinia criticului de artă Ramona 
Novicov: „Gingășie, puritate, frumusețe 
efemeră, dar cu atât mai prețioasă – o 
expoziție ca un dar prețios cu care 

primăvara poate începe! Vă mulțumim, vom păstra cu atenție semnul 
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talentului vostru!” Reproducem și aprecierile doamnei Otilia Groza 
referitoare la măiestria mâinilor agere și îndemânatice care au modelat hârtia 
care a vizitat expoziția împreună cu elevii clasei a X-a C de la Liceul 
„Constantin Brâncuși”: „Am vizitat cu plăcere această miniexpoziție cu 
lucrări mari... Felicitări pentru inițiativă și sperăm intr-o colaborare 
viitoare”.  

Asigurarea suportului  tehnic pentru aducerea moaștelor „Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe” la Biserica Militară din Oradea (2002) a solicitat 
profesionalismul și dăruirea întregului personal, evidențiindu-se prin 
implicare domnii Ioan Crainic și Liviu Martin. Personalul instituției a 
participat la organizarea programului artistic și asigurarea suportului tehnic 
la ceremonii de dezvelire a 27 de monumente și troițe comemorative de pe 
întreg cuprinsul județului Bihor.  

Expoziția de țesături populare „Patru generații” al femeilor din 
familia doamnei Anca Banda (directoare a Casei de Cultură Beiuș). 
Participarea la organizarea programului artistic și asigurarea suportului 
tehnic la ceremonii de dezvelire a 27 de monumente și troițe comemorative 
din județul Bihor.  

Organizarea serilor de epigramă sub patronajul doamnei Dr. Elis 
Râpeanu de la București (teza de doctorat referitoare la epigrama 
românească) au umplut holul Cercului Militar Oradea de militari și civili 
iubitori ai „scrimei cu cuvinte în patru rânduri”. O prezență discretă la 
aceste manifestări a fost ce a îndrăgitei interprete de muzică populară prof. 
Florica Ungur, colegă de facultate și prietenă apropiată a doamnei Râpeanu.  

În  colaborare  cu  Primăria  Municipiului  Oradea  (dl. Cristian  
Vasilescu) au fost organizate concertele muzicilor militare din vara anului 
2002 (Muzica reprezentativă a Armatei, muzica militară Cluj, muzica 
militară Timișoara) și concertele ansamblului folcloric „Doinița” al Cercului 
Militar Bistrița (Cornelia Ardelean Archiudean, soție de ofițer) și a 
îndrăgiților soliști Mariana Anghel și Nicolae Furdui Iancu (fost șef la 
Cercul Militar, Alba Iulia). Tot în cadrul relațiilor de colaborare cu alte 
instituții similare din țară au fost organizate și expoziția foto a domnului col. 
(r|) Mircea Anghel, de la Craiova, lt. col. (r) Cristian Vecerdea CRIV 
(caricatură) de la Caransebeș și minunata tabără de vară organizată la Stâna 
de Vale cu copii ai cadrelor militare din garnizoanele București, Mihail 
Kogălniceanu și Oradea. 

Din această perioadă remarcăm și desfășurarea a 2 ediții a sesiunii 
științifice cu tema: „Frontiera de vest a României în istoria contemporană a 
României” și publicarea a tot atâtea volume din Pietre de hotar (ediția 3 și 
4) pe format electronic, în colaborare cu Filiala Oradea a Muzeului Militar 
Național “Regele Ferdinand I”. De neuitat vor rămâne și serile de poezie 
susținute în cadrul Clubului „Femina”, dedicate exclusiv doamnelor și 
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domnișoarelor, susținute de către regretatul poet Viorel Horj și de către 
tânărul actor Șerban Borda (azi directorul teatrului „Arcadia” din Oradea). 

În urma activității susținute și a rezultatelor obținute, șeful Cercului 
Militar Oradea (lt. col. (r) ing. Dan N. Poinar) a fost cooptat în grupul de 
lucru pentru modificarea instrucțiunilor RP-3, activitate organizată de către 
Direcția Relații Publice a M. Ap. N. și Statul Major al Forțelor Terestre, în 
perioada 15-19.07 2002 la Brașov. În același an, a făcut parte din delegația 
M. Ap. N. care a efectuat o vizită în Ungaria, vizită schimb de experiență, al 
cărei obiectiv fusese fixat pe probleme de cultură și de activitate a 
pensionarilor (rezerviștilor) din structurile armatei maghiare (și structura 
militară vecină viza integrarea în structurile NATO). 

                
Coperta Nr. 1 din 2004/2008                     Nr. 1-7 a volumelor de PIETRE DE HOTAR 

     
I. Nedelcu, V. Bălescu, M. Preda (2012)  – D. Poinar, C. Moșincat, A. Pentelescu (2006) 

 
Omagiu prof.  I. Popovici, - Dr. I. Micu cu lăzăriști lansare carte „Semnături decisive”  

M. Lungu, C. Moșincat, D. Poinar 
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CERCUL MILITAR ORADEA 

(2003 – 2005)  
La Hobby Clubul de la Cercul Militar Oradea a 

organizat Expoziții de numismatica, filatelie, 
cartofilie, decorații. Sacrul şi profanul contopit la 
Cercul Militar din Oradea, titra cotidianul Orădean 
evenimentul cultural al cărui mediator a fost Alin 
Creţu, expoziţia din 16 - 31 august 2004.  

Semnificativă în acest sens a fost şi titulatura sub 
care au fost „reunite cele 30 de picturi pe sticlă, ale 
artistei Dana Maria Sotoc. „Drumul spre lumină” este 
de fapt traseul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l 
parcurgă pentru a se contopi, în final, cu divinul. 
Lucrările (cu vânzare) sunt inspirate, în mare parte, 
din cărţi de rugăciune, dar şi din filmul „Patimile lui Iisus”, al lui Mel 
Gibson, piesa de rezistenţă fiind Ecce Hommo. Sentimentul pe care fiecare 
tablou îl emană trimite cu gândul la nimicnicia omului în faţa necuprinsului.  

De cealaltă parte, o altă lume, cea a sculpturii, în care s-a folosit ca 
materie primă viţa de vie. Acele rădăcini de viţă de vie care urmau să fie arse 
au devenit figuri vii, create de natură, desăvârşite de artist. Cu puţin efort şi 
multă imaginaţie, profesorul Radu Luncan (care se află la cea de-a treia 
expoziţie) a oferit, prin expoziţia sa intitulată „Rădăcinile vieţii", 23 de 
lucrări, pline de optimism, de bucuria de a trăi, lucrări care, după cum afirma 
părintele Adrian Dumitrăşconiu, glumesc aproape mereu cu privitorul. 
Artistul a simţit pulsul naturii, al plantelor şi animalelor, el a dorit, şi a 
reuşit, să salveze natura” 326.  

Din biografia lui Alin Crețu reținem că a urmat cursurile Școlii 
Militare de subofițeri Sibiu, iar apoi a ocupat diferite funcții în unitățile din 
Garnizoana Oradea. A absolvit; Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 
specializările: Istorie-Geografie și Psihologie, la Universitatea din Oradea 
precum și masteratele în Relații Transfrontaliere și Psihologie clinică, 
Consiliere psihologică, Psihoterapie la Universitatea din Oradea. Curs 
postuniversitar Terapie Asistată de Animale la Universitatea Babeș – Bolyai, 
Cluj – Napoca327. Cercul „PSY” – de psihologie, coordonat de Alin Crețu. 

                                                 
326Apud https://www.crisana.ro/stiri/cultura-5/sacrul-si-profanul-s-au-contopit-la-cercul-
militar-din-oradea-148095.html 
327 În prezent conduce un Cabinet Psihologic atestat de Colegiul Psihologilor din Romania 
(C.P.R.), și se implică în numeroase, constante și frecvente tipuri de activități educaționale 
și științifice (https://psihoterapieoradea.blogspot.com/), 
 

 
ALIN CREȚU 

https://www.crisana.ro/stiri/cultura-5/sacrul-si-profanul-s-au-contopit-la-cercul-militar-din-oradea-148095.html
https://www.crisana.ro/stiri/cultura-5/sacrul-si-profanul-s-au-contopit-la-cercul-militar-din-oradea-148095.html
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CĂLIN MATEI ȘI FLORIN MIRICĂ 

LA CERCUL MILITAR ORADEA (2005-2019) 
 
Pe 8 Martie, doamnele sărbătorite la Cercul Militar328  

De ziua internaţională a femeii doamnele 
Clubului Femina dar şi soţiile cadrelor militare 
în rezervă și retragere au fost sărbătorite. Astfel, 
la iniţiativa doamnei Irina Palade, membră din 
comitetul de organizare şi şefa organizaţiei de 
femei, la Cercul Militar din Oradea, s-au gătit de 
sărbătoare, fiind omagiate doamnele, 
întâmpinate cu flori şi o cupă de şampanie de 
preşedintele ANCMRR "Gl. Traian Moşoiu", 
col. r. dr. Vasile Creţ, după care le-a felicitat, 
transmiţându-le cele mai calde urări de sănătate, 
fericire şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.  

 Aflăm din cotidianul Crișana, material 
semnat de Loredana Ionaș, că la cercul Militar 

Oradea, după lansarea volumului de proză: „Pe loc repaus”, semnat de col. r. 
Mihai Lațiu, a urmat vernisarea unei expoziții de 60 caricaturi D`ale noastre, 
semnate de același Mihai Lațiu Delacriș și Viorel Chiricuță. S-au remarcat, 
ca cele mai hazoase: Ciolanul, care înseamnă fuga după bani, afaceri, 
funcții…, cum ar fi politicienii ce au în gând doar ciolanul, a explicat autorul 
publicului numeros, prezent la cercul Militar Oradea. Hazeta de perete 
(aluzie la vestitele „Gazete de perete”, din companiile vremurilor ECP-iste și 
după) cuprindea „texte umoristice, epigrame și caricaturi, aproape în 
totalitate dedicate alegerilor de mâine (30 noiembrie 2014), precum și 
momente din viața cazonă, ca aluzie satirică și la Epoca de Aur”.  

Singurul doctor în epigrame pe plan 
mondial, Elis Râpeanu329 a fost invitata 
epigramiștilor bihoreni de la Cenaclul Cincinat 
Pavelescu a Cercului Militar Oradea din 9 
martie 2003. Dintre temele abordate, conform 
relatării din Crișana consemnată de Florin 
Șipoș, la întâlnire au fost abordate diverse teme: 
„unde-i lege nu-i tocmeală”, Medici epigramiști”, „Afumații”. Invitata de 
onoare s-a referit la cărțile sale: „Fumuri” și „Anotimpuri în clepsidră”, 
epigrame „care se mulează perfect pe sufletul românului. Epigrama a devenit 

                                                 
328 Col. (r) Tatar Zoltan, Crișana, 9 martie 2008 
329 Teza sa de doctorat : Epigrama în literatura română 

 
Plt. Maj. Florin Mirică 
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specie literară gustată de marele public, care se consumă rapid, spunând 
multe în cuvinte puține. Astfel e și o armă de apărare a românului”, susținea 
autoarea volumelor. Lați de asemenea creatoare de valoare membrii clubului 
umorist au participat la festivalul de umor de la Sibiu „Podul mincinoșilor” 
de unde s-au întors laureați. 

Expoziții tematice cele cu adresă directă 
copiilor de ziua lor au fost foarte bine apreciate. 
Este de lăudat inițiativa organizatorilor de cercuri 
cu aplicație instrumental-muzicală: pian, orgă 
(Sorin), chitară (Cheran), acordeon (Gicu 
Măndoiu) conduse de subofițerii de la famfara 
militară, foarte apreciate de copii, cu locuri 
permanent ocupate la capacitate maximă. Și 
celelalte de pictură, modelism erau frecventate, 
fiind foarte apreciate în întregul oraș ca fiind 
foarte serios și competent conduse. Muzica 
Militară (Maior Săndulescu, cpt. Aleodor Terșan) 
și orchestrele formate de instrumentiști era sufletul petrecerilor la Balul de 
sâmbătă seara. Uneori copii de la cercurile de instrumente erau cooptați de 
profesioniști, sau alții, cu talent deveneau soliști vocali. 

De la un gen la altul, evenimentele s-au succedat de-a lungul anilor 
cu o sumă de sesiuni, simpozioane dedicate evenimentelor aniversare sau/și 
comemorative , specifice armelor. În asemenea împrejurare de ziua 
tanchiștilor cel mai titrat dintre aceștia, generalul Dr. Gheorghe Tudor-
Bihoreanul și-a lansat lucrarea: „În vuiet de șenile pe meleaguri basarabene 
(Editura Tipo MC, 2007), iar col. Dr. Constantin Moșincat două volume din 
Politica de apărare a vestului României (1930-1940).  
Sau alt gen de carte, scrisă de către un fost lucrător al penitenciarului 
„Confesiunile unui gardian” de Ioan Chertiție, (15 iulie 2009) lansare 
urmată de vizionarea unui film documentar. „Binecuvântată fii închisoare” a 
fost titlul filmului propus spre vizionare de Fundația Creștină ortodoxă Sf. 
Mihail și Gavril în colaborare cu Cercul Militar Oradea, urmat de conferința 
cu tema: „Pe urmele mărturisitorilor” susținută de profesorul teolog Fabian 
Seiche. Manifestările de la acea dată au continuat cu o inedită, până atunci, 
expoziție: „Libertatea prin artă a persoanelor private de libertate”, realizată 
de Bogardo Adrian Ionel. 

Și după carte se simțea nevoia unui altfel de frumos: pe valuri, în 
larg și la țărm, expoziția fotografică: „Splendorile Mării Negre, în imagini” a 
lui Bonea Soare, el însuși referent la Cercul Militar din Constanța, membru 
la fotoclubul Reflex, pentru serbarea zilei Armatei Române, cu splendide 
imagini ale fregatelor și navelor de luptă din dotarea Flotei Militare, dar și 
din locuri unde gheața cuprindea marea. 

 
Călin Matei 
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Peisajele de iarnă, tradițiile și obiceiurile colindelor au fost așezate 
cu grijă pe simeze de pasionații fotografi: Gheorghe Petrila și Cristian Ene, 
în 2010. Aceași pasionați au mai urcat pe simeze și imagini inedite, sau puțin 
cunoscute din „Marșul amintirii…”, „Prima mea icoană” s-a intitulat 
expoziția de icoane pe sticlă, a copiilor de 8-10 ani îndrumați de prof. 
Argentina Harincar (02 -11.02 2011). 

La Cercului Militar Oradea cei 34 membri fondatori au hotărât să 
constituie: Asociața Națională a Cavalerilor de Clio, cu scopul „de a 
organiza diverse manifestări cultural-ştiinţifice, congrese şi conferinţe 
naţionale şi internaţionale, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, 
reuniuni şi dezbateri pe teme de cultură, istorie naţională şi universală, şi, 
stimularea cercetării ştiinţifice, de a orienta şi susţine financiar activitatea 
tinerilor, în special a celor lipsiţi de mijloace materiale şi cu venituri reduse, 
pentru continuarea şi aprofundarea studiilor în domeniul cercetării culturii şi 
istoriei, în contextul celei universale”330, prin substituirea Filialei Oradea a 
Comisiei Române de Istorie Militară, care deși la nivel național avea 
recunoaștere internațională nu avea statul juridic propriu, ci funcționa pe 
baza unui ordin dat cândva în armată, și care prin conducerea centrală de la 
București nu făcea demersurile legale de constituire. Cu prilejul întrunirii 
membrilor fondatori pentru constituire, Mr. Poinar Nicolae Dan arăta: 
Comisia Română de Istorie Militară mai funcţionează doar la Oradea, în 
rest nici măcar statut nu are, deşi este afiliată la organisme similare 
internaţionale. La propunerea unor militari de ai adăuga și o denumire 
specific ostășească s-a explicat: Muza Clio – arăta col. r. Dr. Constantin 
Moșincat - este reper universal, iar pentru noi cavalerii ei este o cinste. Deci 
este corectă, generic românească şi europeană totodată denumirea propusă 
pentru Asociaţie. Asociaţia se doreşte a fi una deschisă oricărui cetăţean 
român sau european care recunoaşte statutul, scopul şi obiectivele formulate 
sau care simpatizează, susţine sau făuresc istoria naţională şi culturală – prin 
acte de conducere, decizie şi execuţie sau/ori şi prin scrieri. În ședința de 
constituire, din 11 octombrie 2007, au fost aleși: Prof. univ. dr. Viorel Faur 
și Mihai Corneliu Lungu președinte și  vicepreședinte de onoare, Col. 
Constantin Moșincat – președinte executiv, Prof. univ. Dr. Cornel Durgheu – 
vicepreședinte, Dan Nicolae Poinar – secretar, col Ioan Tătar, director 
economic și prof. Ioan Vasile Micu, director de programe. După perfectarea 
tuturor formalităților juridice, Asociația a fost legal înregistrată, sub nr. I.J. 
25/a/2008, CIF 23512565. Au urmat apoi toate cele posibile înscrise în 
statut, dintre care, cele de acordare a demnității de Cavaler de Clio se 

                                                 
330 Art. 3 Statut. Obiectivul principal al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO este 
de a face cunoscute - prin scrieri, comunicări şi simboluri - valorile materiale, morale şi 
spirituale ale istoriei românilor, ca parte integrantă a istoriei universale.  
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detașează. Și acest frumos și cavaleresc gest de recunoaștere a meritelor 
pentru promovarea obiectivelor Asociației au fost răsplătite cu Brevetul și 
Sabia cavalerului, însemne acordate, de regulă la Cercul Militar sau la sediul 
celor omagiați astfel: prof. Viorel Faur, la aniversarea de la Casa de Cultură 
Florica Ungur, general Mihai Corneliu Lungu și Adrian Pădureanu, la 
Cercul Militar, generalul Gheorghe Tudor, acasă la Izvorul lui Horea, 
Săliște, Anatol Munteanu la Cercul Militar de la Chișinău, Col. Ioachim 
Sima și Vasile Schinteie, la Primăria Oradea,  Jipa Rotaru, Ioan Scurtu, 
Nicolae Ciobanu la Filiala „Barbu Catargiu” de la Maia, Județul Ialomița, 
Ioan Vasile Micu, a Liceul Aurel Lazăr, prof. dr. Mihai Drecin, cu ocazia 
zilei cercetașului, sau a onomastici lor: prof. univ. Dr. Cornel Teodor 
Durgheu, Col. Dr. Constantin Moșincat, col. Ioan Tătar, Col. ing. Dan 
Nicolae Poinar, la restaurantul Transilvania Oradea.  

 

 
Panotaj din expoziției de caricaturi 
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EPILOG 
PRINTRE ELITE  

Pornind, ca în vremuri expedițiile, 
pe urmele strămoșilor daci, ne copleșește 
demnitatea și mândria cercetându-le 
faptele, admirația cuprinzându-le creația, 
și caligrafia documentelor rămase și 
scoase la iveală de iscusința arheologilor, 
ori rânduite prin arhivele prăfuite și 
rafturile de amintiri și/sau memorii în care 
sunt prinse la un loc, de țesătura de 
păianjen, timpurile vechi și mai noi. Cine 
oare să le poarte de grija? Cine să le 
descopere identitatea? Cine să le 
descifreze misterele și să le readucă 
amintirea în actualitate? Răspunsul ar 
putea veni chiar din aceste câteva rânduri 

despre un trecut cultural, prietenos, familial elitelor de ofițeri și civili din 
urbea de pe Crișul Repede.  

Însemnătatea istorică, a demersurilor întreprinse de militari, are 
înțeles prin apropierea, cu deplină încredere și educată cultură, de trecutul 
faptelor consumate, în marș cadențat, pe traiectoria celor 100 de ani, de când 
ființează la Oradea Cercul Militar. De câte ori răsfoim paginile registrelor 
istorice, cu secvențe din viața camarazilor de arme, care au stat în furtunile 
ultimului veac, în clipe de grea cumpănă pentru țară, o facem cu sfioasă și 
aleasă recunoștință, ca pe o adevărată intrare într-o catedrală, templu sau 
mănăstire, loc de contemplare, pioșenie  sau reculegere. Datorăm atât de 
mult celor care ne-au fost precursori și dascăli, încât limba noastră 
românească, împodobită cu alese cuvinte, devine coroniță cu lauri pe care o 
merită aceia care au făcut fapte demne de a fi consemnate de istorie. Între 
aceștia se regăsesc, în mod negreșit, și numele încă nerostite ale camarazilor 
care pe lângă „cercetarea câmpului de luptă” au trecut prin „filtrul zilei” și 
actul cultural.  

Cercetarea acelor timpuri de început, îmi permit să vorbesc despre 
atmosfera cu aer romantic, boem, statornicită de elita militară a ofițerilor 
care, prin conduită și atitudine culturală elevată, au impus eticheta timpului 
și au dat măsura valori prin caracter și onoare. Înainte de toate rezultă din 
această poveste că: ofițerii sunt oameni frecventabili, educați în rostul 
bunelor maniere, adevărați cavaleri. Buni și de excepție profesioniști și-au 
etalat măsura valorii pe câmpurile de luptă dar și pe tărâm cultural prin 
scrieri istorice de referință, monografii și memorii cu pagini nemuritoare. 
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 Admirați pentru ținuta lor civică (dar nu numai), ci și pentru cea 
militară, pentru înțelegerea înaltă a spiritului de acțiune, pe care l-au creat și 
impus cu respect. În perioada cercetată, ofițerii au fost în primele „tranșee” 
ale spiritului unionist, a formării conștiinței naționale favorabile apărării, 
împreună lucrarea cu biserica, pe traiectoria nevoilor românilor din Oradea și 
Bihor. Solidaritatea socială, înțeleasă, asumată și practicată în perioada 
interbelică a detașat ca pilda militarilor de ajutorare sau/și participare la 
edificarea a peste 70 de biserici ortodoxe, sau a obiectivelor economice, și 
deopotrivă la ridicarea unor simboluri pentru eroii ce și-au sacrificat viața 
pentru libertate, ca un pios omagiu – temeinic argumentat prin excursul la 
memoria documentelor inedite prezentate, însoțite cu fotodocumentare, cu 
evidentă relevanță, complet noi pentru subiect.  

Este important de reținut din caierul istoric prezentat că, Cercul 
Militar Oradea a fost prima instituție de cultură românească din Bihor, 
după Marea Unire. A strălucit prin valențele culturale și inițiativele 
colonelului George Bacaloglu în toată perioada interbelică. După Familia lui 
Vulcan, Reuniunea și revista „Cele trei Crișuri” a avut cea mai lungă 
apariție în perioada interbelică. Casa Armatei a fost cu adevărat: Casa 
Culturală orădeană, și după 1990, condusă cu talent, pasiune și devotament 
de colonelul Dr. Ioan Țepelea, cu acțiuni care au depășind caracterul local, 
provincial, cutezăm a spune că au prins rezonanță națională și internațională 
saloanelor de carte și poezie de la Oradea. Desigur că gândurile noastre se 
îndreaptă mereu spre camarazii din Divizia 11 Mecanizată „Carei” care 
rostesc cu mândrie: „prima funcție și prima dragoste nu pot fi uitate” și care 
în specialitățile de elită cu traiectorii întinse: tancuri, rachete, cercetare, 
artilerie, își amintesc că au servit Patria Română sub faldurile drapelului de 
luptă al vestitei divizii care „în două războaie mondiale, n-a cunoscut 
înfrângerea în sectoarele care i-au fost încredințate”331, din rândul căreia au 
promovat mari generali ai armatei. Mereu ne vom raporta, cu emoție, la 
această etapă frumoasă a vieții, în care vocația militară s-a împlinit, prin 
dăruire, în anii tinereții noastre. 

Catalogul amintirilor reține fragmente de documente, imagini 
grăitoare, deși incomplete, dar care recompun un tablou complex de 
preocupări ce fac cinste pasionaților autori citați, spre mândria lor. Prima 
încercare locală, de micro-schiță monografică, relevă revenirea la tradiția 
reeditării revistelor apărute acum un secol, într-un dialog viu, cultural, 
militar și civil, cu valențe locale dar cu importanță națională și mă refer doar 
la aspectele politice și militare din timpul evenimentelor: Eliberarea 
Oradiei și Bihorului 20 aprilie 1919, fortificarea militară și moral-spirituală 

                                                 
331 Constantin Moșincat, Divizia 11 Infanterie în tranșeele unirii, Editura Tipo MC, Oradea, 
2008; Idem, Divizia 11 Infanterie în ordine de zi și operații, Editura Tipo MC, Oradea, 2011 
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a graniței de Vest a României Mari, eliberarea Municipiului Oradea la 12 
octombrie 1944, societatea românească postbelică și postdecembristă cu 
instituții cultuale militare și rolul manifestărilor științifice şi culturale: 
simpozioane, sesiuni, expoziții, concerte, serate de agrement, lansarea 
revistei de Istorie și Cultură Militară „Cetatea Bihariei”, a unor monografii, 
culegeri de studii (Pietre de hotar), cărţi de autor, materiale promoţionale, 
volume conţinând lucrările conferinţelor şi simpozioanelor organizate. 

Este notabilă constanța stabilirii unor relații de colaborare 
instituţionale pentru implementarea unor expoziții tematice comune, 
eforturile susţinute pentru a aduna, selecta şi cataloga obiectele cu caracter 
militar, precum şi prin îmbogățirea fondului patrimonial militar în asociere 
cu Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – Filiala Oradea, acțiuni 
comemorative cu Asociația Națională a Veteranilor de Război, pentru 
eternizarea eroilor şi îngrijirea mormintelor, prin intermediul Asociației 
Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Bihor. Construirea 
acestor obiective comune cu societăţile și asociațiile culturale civile, 
schimbul de idei și de experiență cu instituţii similare din ţară şi străinătate. 

Aniversarea a 100 de ani de la înființarea „Cercului de Recrutare 
Bihor” (22 aprilie 1919), a „Cercului Militar Oradea” (11 octombrie 1919), 
a „Reuniunii Culturale Cele trei Crișuri”(21 octombrie 1919) se înscrie în 
suita manifestărilor dedicate aniversării Centenarului Unirii Bihorului și a 
eliberării Municipiului Oradea din 1919. 

Cu profundă și sinceră recunoștință pentru întreaga activitate 
profesională, cariera militară de excepție, aportul personal la marile realizări 
și aprecierea originalității creației culturale și științifice, valoroasa operelor, 
cu merite incontestabile și contribuția la promovarea valorilor culturale 
bihorene și a Oradiei propunem public: acordarea titlului de Cetățean de 
Onoare (poat mortem) a Municipiului Oradea332 pentru: generalul 
Traian MOȘOIU (Arhanghelul bătăliei pentru Ardeal, eliberatorul 
Bihorului și al Oradiei – 16-20 aprilie 1919); colonelul Gheorghe 
BACALOGLU (fondatorul Reuniunii culturale Cele trei Crișuri);. Colonel 
Dr. Ioan ȚEPELEA (fondatorul și animatorul ASLA, a revistelor Unu, 
„„Alethea”” și „Aurora”, cercetător, istoric, scriitor, poet) și General de 
Armată Marin DRAGNEA (rănit în luptele pentru eliberarea 
Municipiului Oradea – 12 octombrie 1944). Prin ordin al Ministrului 

                                                 
332 Propunerile sunt însoțite de fișe de „Laudațio”, ștampila și semnăturile președinților : col. 
r. Dr. Constantin Moșincat: Asociația Națională a Cavalerilor de Clio; general prof. univ. 
Dr. Vasile Creț: Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere –Filiala 
„General traian Moșoiu” Oradea, Col. Gheorghe Damian: Asociația Veteranilor de Război 
– Filiala Bihor; Col. Ing. Dan Nicolae Poinar: Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina 
Maria” - Filiala Oradea 
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Apărării atribuirea denumirii: Cercul Militar Oradea „Colonel Doctor 
Ioan Țepelea”.  

 
Țepelea, la Cercul Militar, lansare de carte în prezența publicului și oficialităților locale  

  
Virgil Bulat, Țepelea, Cioară … - public -  .............Țepelea, artă, muzică, poezie cu V. Horj 

 
A. Oros, G. Popovici, I. Pobirci, A. Rus Vid, I. Tătar (13.12 2018) 

Laura Vone, Sergiu C. Moșincat (plan secund)- lansare de carte - Prefectură 
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3. Episcop Andrei, Jalea în bucurie se va reface, în Biserica şi şcoala, Anul LXIV Arad, 7 

iulie 1940 
4. George Bacaloglu, Biblioteci și bibliotecari, în Cele trei Crișuri, Anul VI, mai 1925 
5. George Bacaloglu Cultură românească la graniță, în Cele trei Crișuri 
6. Nicolae Iorga, Ținutul Crișurilor, în Cele trei Crișuri 
7. Mirel Curea, https://evz.ro/kovesi-parchetul-european-dosare.html 
8. Carol al II-lea, Cuvântare la investirea noilor episcopi, Bucureşti, 2 iunie 1936, în 

Cuvântările regelui …, Carol al II-lea, Cuvântare la investirea Prea Sfinţitului Dr. Partenie 
Ciopron, Episcop al armatei, Sinaia 8 octombrie 1937, în Cuvântările regelui 

9. Dr. Vasile Coman, Et in Arcadia ego, în Legea Românească, Oradea, nr. 8-9 / 1991, p. 1; 
apud Pr. Dorel Octavian Rusu, Episcopul Vasile Coman al Oradiei, o viaţă închinată slujirii 
lui Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar Aliat Ocupant 1940-1948 vol. 1, 
Editura A.I.S.M. Bucureşti, 1996 

10. Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Nicolescu, Armata română de la ultimatum la dictat. 
Anul 1940, vol. I, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000 

11. Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar. Aliat. Ocupant. 1940-1948. Editura 
A.I.S.M., Bucureşti, 1996 

12. Antonio Faur, Cetatea Bihariei (seria I). Indice bibliografic, în Cetatea Bihariei, seria II-a, 
2004 

13. Viorel Faur, Contribuția bihorenilor la actul istoric de la 1 decembrie 1918, Ediția a III-a, 
Editura Primus Oradea, 2018 

http://www.mapn.ro/cercul_militar/
https://www.crisana.ro/stiri/cultura-5/sacrul-si-profanul-s-au-contopit-la-cercul-militar-din-oradea-148095.html
https://evz.ro/kovesi-parchetul-european-dosare.html
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14. Viorel Faur, Incursiuni în bibliografia bihoreană, Editura Universității din Oradea, 2016 
15. Andreas Hillgruber, Ultimatumul sovietic din 1940, în România cu şi fără Antonescu 
16. Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991 
17. Constantin Moșincat, Din poarta sărutului cu dragoste de țară, Editura Cogito, Oradea, 

1986 
18. Constantin Moşincat, Augustin Ţărău, Evacuarea judeţelor din Nord-Vestului Transilvaniei 

(1940) şi consecinţele acesteia asupra judeţului Bihor, Editura Tipo MC, Oradea 2005 
19. Constantin Moşincat, Sfânta datorie de ostaş, Editura GP, Oradea, 1999  
20. Constantin Moşincat, Puterea credinţei, Editura Imprimeriei de Vest, 2001 
21. Constantin Moşincat, Consideraţii referitoare la fortificaţia militară a frontierei de vest a 

României (1930-1940) în Cetatea Bihariei, 2006 
22. Constantin Moşincat, Politica de apărare a vestului României (1920-1940), p. 5-364, 

Editura Tipo MC, Oradea, 2007 
23. Constantin Moșincat, Iredenta maghiară la granița de vest a României (1920-1940), Editura 

Tipo MC, Oradea, 2008 
24. Constantin Moșincat, 1940 - strigătul de durere al românilor. Atrocitățile horthyste în 

Ardealul ocupat (1940-1944), Editura Tipo MC, Oradea, 2017 
25. Constantin Moșincat, La spargerea lumii: complotul de la Oradea, în curs de apariție 
26. Consatantin Moșincat, 1918 - Drumul datoriei. Bihoreni la Alba Iulia, Editura Treira, 

Oradea, 2018 
27. Constantin Moșincat, Generak H.M. Berthelot prima vizită în Ardeal după Marea Unire, 

Editura Tipo MC, Oradea, 2019  
28. Constantin Moșincat, Gărzile naționale române din Oradea și Bihor, în curs de apariție 

2020 
29. Constantin Moșincat, Psihologia nostalgiei și …bietul afiș, în buletindecarei.ro 
30. Pro memoria veteranilor bihoreni, coordonatori: col. Ioachim Sima, col. r. Dr. Constantin 

Moșincat, foto Simion Suciu, Editura Tipo MC, Oradea, 2007 
31. Petre Otu, Cercul Militar Naţional. Istoria unei clădiri, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004 
32. Ioan Aurel Popovici, Aspecte privind situaţia populaţiei româneşti din unele comitate ale 

Transilvaniei şi cel al Bihorului după 1 Decembrie 1918, în Pietre de hotar, vol. I, 1997, 
Editura Papirus, Oradea 

33. General Gh. Tudor Bihoreanul, Lt. col. Constantin Moșincat, Ioan Tulvan, Generalul Traian 
Moșoiu arhanghel al bătăliei pentru Ardeal, Editura Imprimeriei de Vest, 2001, Oradea 

34. Eugeniu Speranția, Frumosul ca înalta suferință. Oradea, 1921; Psihologia gândirii, Oradea, 
1922; 

35. Romulus Seișanu, Alexandru Rațiu, România în timpul războiului 1916-1918, seria I, 
Fascicola nr. 1, aprilie 1919, p. 32 

36. Elisaveta Roşu, Roman R. Ciorogariu (1852-1936), repere istorice, Editura Arca Oradea, 
2007  

37. Dorel Octavian Rusu, Biserica Izvorul Tămăduirii din Oradea, în O viaţă printre documente 
– Ioan Aurel Popovici. Omagiu la 70 de ani, ediţie prefaţată şi coordonată de: Constantin 
Moşincat, Bujor Dulgău, Augustin Ţărău, Editura Tipo MC, Oradea, 2006 

38. Gabriel Ţepelea, Călătorii interioare, Editura Fundaţia Culturală Română, Bucureşti, 1998 
39. Gabriel Ţepelea, Lupta refugiaţilor din Transilvania de nord împotriva Dictatului de la 

Viena, în „„Alethea””, 1937, nr. 8 
40. Mircea Rusu, Oamenii cetății și nopțile lor albe, Interviuri consemnate de Dimitrie Bălan, în 

ASLA 
41. Constantin Sănătescu, Jurnal, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 232 
42. Stelian Vasilescu, Calvarul Bihorului (1918-1919), Editura Galant, Oradea, 1994 
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Delegați bihoreni la Beiuș, în drum spre Alba Iulia la Centenar 1.12 2018 

 
 


