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COMISIA ROMÂNĂ DE ISTORIE MILITARĂ 

FILIALA BIHOR 

 

CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA 

ONOR, DOMNULUI PRIMAR Dr. Ing. PETRU FILIP 

Cu onoare şi respect, - Filiala Bihor a COMISIEI ROMÂNE DE ISTORIE MILITARĂ – cu asentimentul 
unanim al membrilor săi vă propune să acordaţi titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 

ORADEA pentru Prof. univ. dr. Viorel FAUR 

Luând în discuţie meritele ştiinţifice, incontestabile, ale domnului profesor C.R.I.M.F.Bh. dă o înaltă 
apreciere contribuţiei domniei sale la cercetarea trecutului istoric al bihorenilor pe un segment de timp 
care acoperă cea mai zbuciumată şi mai tumultoasă etapă din istoria acestor locuri, pentru emancipare 

socială şi naţională. 

Reprezentând pildă de patriotism, dăruire şi altruism, ca făuritor de istorie pe plaiuri bihorene, - prin 
contribuţia esenţială a Domniei sale la declarare oficială a zilei naţionale a României şi adoptarea Imnului 
de stat - considerăm de datoria noastră a-l propune şi susţine pentru această recompensă morală la care 
este îndreptăţit care i se cuvine şi care i se potriveşte din toate punctele de vedere. 

Prof. univ. dr. Viorel FAUR a vorbit, mai în toate manifestările organizate de Consiliul Local cu 
prilejul Zilei Naţionale, la sărbătoarea unirii, a independenţei, a eroilor neamului, la zilele Oradiei despre 
contribuţia esenţială a fruntaşilor bihoreni, prin Declaraţia lor - din 12 octombrie 1918 - la marele act 
istoric de unitate naţională şi a evocat eroismul ostaşilor şi contribuţia populaţiei la eliberarea Oradiei, 
din 12 octombrie 1944. Este omul care a prezentat, cu onestitatea cercetătorului care a investigat, cu 
profunzime, izvoarele documentelor istorice interpretând astfel evenimentele pentru cunoaşterea 
adevărului în întregul său. Este, pentru noi, un exemplu de onestitate, modestie şi altruism.  
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Prof. univ. dr. Viorel FAUR, bihorean de origine, până la 65 de ani (împliniţi la 3 martie 2006) s-a 
implicat în toate proiectele culturale şi ştiinţifice care s-au derulat în Oradea în ultimii 40 de ani. A 
condus cu competenţă Secţia de Istorie de la Muzeul Ţării Crişurilor, a cărei tematică de expoziţie a 
elaborat-o şi realizat-o. Este implicat din 1991 în conducerea Filialei Bihor a Comisiei Române de 
Istorie Militară, a cărei preşedinţie o exercită cu rezultate meritorii. A pus bazele Fundaţiei Culturale 
Cele trei Crişuri şi a reactivat revista cu acelaşi titlu, scoţând o serie nouă din 1990 încoace. A fondat 
prima revistă de cultură şi istorie militară din Bihor, cu nume de rezonanţă locală şi de interes naţional: 
Cetatea Bihariei. A publicat peste 20 de cărţi de autor şi s-a îngrijit de editarea a peste 30 de titluri şi a 
elaborat sute de studii (anexa 1). 

Lăudăm contribuţia distinsului nostru concetăţean la cultivarea sentimentului patriotic în rândul 
tineretului, prin evocările pe care le-a susţinut, al respectului faţă de pilda înaintaşilor şi al dăruirii 
exemplare pentru cunoaşterea şi respectarea adevărului istoric. Spirit viu, constructor neobosit de 
proiecte culturale, prezent în vârful tuturor manifestărilor de pe frontul istoriografic bihorean dă 
prestanţă şi rigoare prin obiectivitate ştiinţifică, înţelegerea cuprinzătoare a fenomenelor şi 
evenimentelor de dramatism şi eroism local într-o cuprindere naţională şi europeană. Amprenta 
ştiinţifică, exigenţa faţă de opiniile tolerante ale interlocutorilor, exactitatea informaţiei, discursul 
coerent, bine articulat şi foarte captivant l-au impus pe prof. univ. dr. Viorel Faur în mediul academic şi 
cultural ca un lider de opinie.  

Mereu înconjurat, cu admiraţie şi respect, de tineri studenţi şi cercetători, prof. univ. dr. Viorel 
Faur şi-a etalat tenacitatea şi perseverenţa şi a împărtăşit cu generozitate din ştiinţa metodei de 
investigaţie în descoperirea şi de cuprindere a adevărului. Este un admirabil interlocutor. Un diplomat 
desăvârşit în punerea problemei, fără părtinire şi fără jumătăţi de măsură, cu abilitate în folosirea 
informaţiei istorice corecte. Puterea exemplului personal, prin activitatea de dascăl, îl impune ca model 
iar prezenţa sa publică reprezintă un etalon de calitate şi performanţă. Succesul admiraţiei publice 
provine din spiritul său deschis, comunicativ, dinamic şi din discursului elevat care convinge prin forţa 
argumentului documentat. Gestionează, cu inteligenţă şi măiestrie, o adevărată bibliotecă de idei şi 
proiecte culturale la care angajează şi îndrumă tineri colaboratori locali şi din ţară. Iniţiază, organizează 
şi se implică ca supervizor în tot ce îi implică numele şi persoana. Nu lasă nimic în voia soartei. Foarte 
meticulos cu propria operă, riguros, exact şi exigent, dar generos, în aprecieri la adresa muncii altora, pe 
care-i îndrumă, încurajează şi modelează spre performanţă, precizie, şi claritate în expresie sintetică. 

Discret şi distins, modest şi elegant, om al faptelor, călător neobosit pe cărările Bihariei cunoaşte 
perfect spiritul locului căci, s-a apropiat deopotrivă de cărturari şi de săteni ca un adevărat cavaler 
băştinaş. Mereu preţuit în multiple ipostaze: cercetător, parlamentar (deşi temporar - cu rezultate 
notabile), profesor, orator energic şi cetăţean onorabil. În toate aceste ipostaze fapta şi vorba poartă 
emblema inconfundabilă, caracteristică a prof. univ. dr. Viorel Faur: iniţiativă creatoare, acţiuni noi, ediţii 
inedite, voinţă continuă, travaliu laborios, prezenţă activă. 

Pentru meritele culturale, ştiinţifice şi obşteşti i s-au acordat diplome de onoare şi jubiliare. Filiala 
noastră i-a acordat, în şedinţă publică, Sabia Păcii şi brevetul de prim CAVALER DE CLIO. 

Apreciem că întreaga activitate şi rezultatele muncii îl recomandă pe Dl. prof. univ. dr. Viorel 
FAUR, mai mult decât am exprimat-o, noi, sumar în câteva cuvinte, la obţinerea coroanei recunoştinţei 
colective şi atribuirea titlului de cetăţean de onoare. Nutrim convingerea că propunerea noastră va 
întruni şi aprecierile Domniei Voastre şi ale Consiliului Local, fapt pentru care vă propunem ziua de 20 
aprilie 2006 ca moment festiv de acordare a diplomei de Cetăţean de onoare. 
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Pentru orice relaţii şi detalii în finalizarea demersului nostru la dispoziţia DVS.  

 COMISIA ROMÂNĂ DE ISTORIE MILITARĂ - FILIALA BIHOR 

Vicepreşedinte,                                                                                      Secretar, 

General r. prof. univ. dr. Gheorghe TUDOR         Lt.col. r. drd. Constantin MOȘINCAT 

*** 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA 
 

LAUDATIO 
pentru acordarea titlului de  

CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ORADEA pentru 
Prof. univ. dr. Viorel FAUR 

 
Luând în discuţie meritele ştiinţifice, incontestabile, ale domnului profesor dăm o înaltă apreciere 

contribuţiei Domniei Sale la cercetarea trecutului istoric al bihorenilor pe un segment de timp care 
acoperă cea mai zbuciumată şi mai tumultoasă etapă din istoria acestor locuri, pentru emancipare 
socială şi naţională a românilor.  

Reprezentând pildă de patriotism, dăruire şi altruism, ca făuritor de istorie pe plaiuri bihorene, - 
prin contribuţia esenţială a Domniei Sale la declarare zile de 1 Decembrie ca ziua naţională a României şi 
adoptarea Imnului de stat - considerăm de datoria noastră ai recunoaşte şi aprecia activitatea depusă ca 
parlamentar de Bihor, în prima legislatură de după revoluţia din decembrie 1989, şi în mod deosebit 
activitatea ca membru al Grupului interparlamentar, prilej de a face cunoscute realizările noii situaţii 
politice în care păşise România pe calea democraţiei, fapt pentru care acest titlu constituie doar o 
recompensă morală la care este îndreptăţit, care i se cuvine şi care i se potriveşte din toate punctele de 
vedere. 

Prof. univ. dr. Viorel FAUR a vorbit, mai la toate manifestările organizate de Consiliul Local cu 
prilejul Zilei Naţionale, la sărbătoarea Unirii, a independenţei, a eroilor neamului, la zilele Oradiei 
despre contribuţia esenţială a fruntaşilor bihoreni, - prin Declaraţia lor din 12 octombrie 1918 - la 
marele act istoric de unitate naţională şi a evocat eroismul ostaşilor şi contribuţia populaţiei la 
eliberarea Oradiei, din 12 octombrie 1944. Este omul care a prezentat, cu onestitatea cercetătorului care 
a investigat, cu profunzime, izvoarele documentelor istorice interpretând astfel evenimentele pentru 
cunoaşterea adevărului în întregul său. Demersul Domniei Sale este limpede exprimat într-o 
continuitate de restituire a adevărurilor din istoria culturală şi politică a vestului României, în tabloul 
complex al realităţilor vremurilor. Ţinuta academică a impus-o profesorul univ. dr. Viorel Faur 
studenţilor şi cu deosebire discipolilor săi doctoranzi din cadrul Universităţii din Oradea, iar prin lunga 
listă de lucrări elaborate a oferit un stil, un model de analiză şi sinteză, de exprimare a adevărului, cu 
profunzime şi echilibru. Extra muros academismul îi este normă de conduită civică pentru cetăţenii 
Municipiului Oradea, un exemplu de onestitate, modestie şi altruism, personalitatea ştiinţifică şi publică 
de incontestabilă notorietate, care se afirmă puternic şi eficient în toate mediile. 

Prof. univ. dr. Viorel FAUR, bihorean de origine, până la 65 de ani (împliniţi la 3 martie 2006) s-a 
implicat în toate proiectele culturale şi ştiinţifice care s-au derulat în Oradea în ultimii 40 de ani. A 
condus cu competenţă Secţia de Istorie de la Muzeul Ţării Crişurilor, a cărei tematică de expoziţie a 
elaborat-o şi realizat-o în 1970. Este implicat din 1991 în conducerea Filialei Bihor a Comisiei Române de 
Istorie Militară, a cărei preşedinţie o exercită cu rezultate meritorii. A pus bazele Fundaţiei Culturale 
Cele trei Crişuri şi a reactivat revista cu acelaşi titlu, scoţând trimestrial o serie nouă începând din 1990. 
A fondat prima revistă de cultură şi istorie militară din Bihor, cu nume de rezonanţă locală şi de interes 
naţional: Cetatea Bihariei. A pus bazele Fundaţiei culturale Crişana. A publicat peste 20 de cărţi de autor, 
s-a îngrijit de editarea a peste 30 de titluri şi a elaborat sute de studii şi articole.  
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Lăudăm contribuţia distinsului nostru concetăţean la cultivarea sentimentului patriotic în rândul 
tineretului, prin evocările pe care le-a susţinut, al respectului faţă de pilda înaintaşilor şi al dăruirii 
exemplare pentru cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor naţionale. Spirit viu, constructor neobosit de 
proiecte culturale, prezent în vârful tuturor manifestărilor de pe frontul istoriografic bihorean dă 
prestanţă şi rigoare prin obiectivitate ştiinţifică, înţelegerea cuprinzătoare a fenomenelor şi 
evenimentelor de dramatism şi eroism local într-o cuprindere naţională şi europeană. Amprenta 
ştiinţifică, exigenţa faţă de opiniile tolerante ale interlocutorilor, exactitatea informaţiei, discursul 
coerent, bine articulat şi foarte captivant l-au impus pe prof. univ. dr. Viorel Faur în mediul academic 
şi cultural ca un lider de opinie.  

Mereu înconjurat, cu admiraţie şi respect, de tinerii studenţi şi cercetători, prof. univ. dr. Viorel 
Faur şi-a etalat tenacitatea şi perseverenţa şi a împărtăşit cu generozitate din ştiinţa metodei de 
investigaţie în descoperirea şi de cuprindere a evenimentelor. Este un admirabil interlocutor. Un 
diplomat desăvârşit în punerea problemei, fără părtinire şi fără jumătăţi de măsură, cu abilitate şi corect 
în folosirea informaţiei istorice. Puterea exemplului personal, prin activitatea de dascăl, îl impune ca 
model iar prezenţa sa publică reprezintă un etalon de calitate şi performanţă. Succesul admiraţiei 
publice provine din spiritul său deschis, comunicativ, dinamic şi din discursului elevat care convinge 
prin forţa argumentului documentat. Gestionează, cu inteligenţă şi măiestrie, o adevărată bibliotecă de 
idei şi proiecte culturale la care angajează şi îndrumă tineri colaboratori din părţile locului şi din ţară. 
Iniţiază, organizează şi se implică ca supervizor în tot ce îi implică numele şi persoana. Nu lasă nimic în 
voia soartei. Foarte meticulos cu propria operă, riguros, exact şi exigent, dar generos, în aprecieri la 
adresa muncii acelora pe care-i îndrumă, încurajează şi modelează spre performanţă, precizie, şi 
claritate în expresie sintetică. 

Discret şi distins, modest şi elegant, om al faptelor, călător neobosit pe cărările Bihariei, cunoaşte 
perfect spiritul locului căci s-a apropiat deopotrivă de cărturari şi de săteni ca un adevărat cavaler 
băştinaş. Mereu preţuit în multiple ipostaze: cercetător, parlamentar (deşi temporar - cu rezultate 
notabile), profesor, orator energic şi cetăţean onorabil. În toate aceste ipostaze fapta şi vorba poartă 
emblema inconfundabilă, caracteristică a prof. univ. dr. Viorel Faur: iniţiativă creatoare, acţiuni noi, 
ediţii de lucrări cu informaţii inedite, voinţă continuă, travaliu laborios şi eficient, o operă ştiinţifică 
consistentă, o prezenţă activă printre cetăţenii urbei de pe Crişul Repede. 

Pentru meritele culturale, ştiinţifice şi obşteşti i s-au acordat diplome de onoare, de excelenţă şi 
jubiliare. Consiliul Local al Municipiului Oradea i-a acordat Diploma Pro Meritis. Filiala Bihor a Comisiei 
de Istorie Militară, în şedinţă publică, i-a dat Sabia Păcii şi Brevetul de CAVALER DE CLIO. Meritele 
ştiinţifice şi culturale i-au fost răsplătite cu două volume omagiale: Istoria – ca experienţă intelectuală 
(2001, 470 p.), la împlinirea a 60 de ani şi In Honorem Viorel Faur (2006, 567 p.), la a 65-a aniversare.  

Apreciem că întreaga activitate şi rezultatele muncii îl recomandă pe domnul prof. univ. dr. 
Viorel FAUR, mai mult decât am exprimat-o, în aceste câteva cuvinte de LAUDATIO, la obţinerea 
coroanei recunoştinţei colective şi atribuirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE.  

Nutrim convingerea că hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea va întruni şi aprecierile 
cetăţenilor urbei, fapt pentru care, astăzi 7 Decembrie 2006, în Şedinţa Consiliului Local, îi dorim multă 
sănătate, putere de muncă şi în mod festiv îi decernăm:  

 
DIPLOMA  DE  CETĂŢEAN  DE  ONOARE 

 
*** 

 
ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
Privind acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Oradea” Domnului Profesor 

universitar Dr. Viorel Faur Analizând Raportul de Specialitate nr.146600 din data de 17.10.2006 
întocmit de către Direcţia Juridică – Compartiment Administraţie Publică Locală prin care se propune 
Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului 
Oradea” Domnului Profesor universitar Dr. Viorel Faur, Având în vedere Adresa nr.54543/2006 prin 
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care se solicită Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 
municipiului Oradea” Domnului Profesor universitar Dr. Viorel Faur, pentru activitatea şi colaborarea 
armonioasă desfăşurată în promovarea prestigiului Asociaţiei Veteranilor de Război, Profesorul Viorel 
Faur s-a născut la 3 martie 1941 în satul Dumbrăveni din judeţul Bihor. Aurmat clasele primare la mai 
multe şcoli (în perioada septembrie 1948 – iunie 1951): clasa 1 în satul Săud - comuna Bunteşti, clasa a 
II a şi a III – a în satul Poieni de Jos – comuna Bunteşti şi clasa a IV-a în satul Seghişte – comuna Lunca. 
Cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii “Babeş-Bolyai” le-a frecventat în perioada 1 
octombrie 1960 – 30 iunie 1965. Este diplomat universitar în Istoria României cu specialitatea în istoria 
modernă a României. A exercitat între anii 1973-1990, atribuţiile de secretar de redacţie al anuarului 
Crisia, cu conţinut istoric, tipărit de Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. În perioada 1967-2005 a publicat 
peste 350 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate şi cultură. A dat numeroase interviuri la 
posturile de radio şi televiziune naţionale şi locale. Este membru din 1984 al Asociaţiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România. A editat între anii 1992 – 1994 periodicul Cetatea Bihariei, în care au fost publicate 
articole de istorie militară. Din 1990 a fost membru fondator şi director al Fundaţiei Cele Trei Crişuri din 
Oradea, calitate în care a contribuit la editatrea a peste 35 de cărţi de istorie, cultură şi literatură. A fost 
directorul celei de a doua serii a revistei de cultură „Cele Trei Crişuri”, scoasă la Oradea din 1990 şi până 
în anul 2000, în paginile căreia au fost publicate sute de studii şi articole de istorie locală şi naţională, 
precum şi proză, poezie, etnografie şi artă. Din 1990 este director al Filialei din Oradea a Institutului de 
Istorie şi Teorie Militară Bucureşti şi membru al Comisiei Române de Istorie militară. A condus delegaţii 
ale Parlamentului României la Primăria New – York şi la parlamentele statelor: Chile - în Valparaiso, 
Argentina – în Buenos Aires, Venezuela - în Caracas, R.P. Chineză - în Beijing, Repulica Coreea - în Seul, 
Italia -în Roma, Thailanda - în Bangkok, Nigeria - în Lagos, Cehoslovacia - în Praga şi Republica Moldova - 
în Chişinău. Pentru merite culturale, ştiinţifice şi obşteşti i s-au conferit diplome de onoare şi jubiliare, la 
loc de cinste fiind şi cea acordată de Primăria Municipiului Oradea în martie 2005 intitulată Pro Meritis. 
Comisia Română de Istorie Militară Filiala Bihor i-a înmânat, în şedinţă publică, Sabia Păcii şi brevetul de 
prim Cavaler De Clio. În baza prevederilor art.38 alin.8 şi ale art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală modificată şi complectată de Legea 286/2006.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA 
H o t ă r ă ş t e: 

Art.1. Se acordă Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Oradea” Domnului Profesor 
universitar Dr. Viorel Faur. 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Juridică.  
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Direcţia Juridică, - Se publică în presa locală. 

 Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 2 voturi „abţineri”. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ioan Pantea Oradea, 31 octombrie 2006  
CONTRASEMNEAZĂ Nr.820 SECRETAR Florian Dacin  

 

*** 
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File din: Opera științifică 

 

 

 

 
7.12 2006 Primăria Oradea –după acordarea titllui de Cetățean de Onoare 
Col. Dr. C. Moșincat, R. Faur, V. Faur, C. Durgheu, F. Faur, general M. C. Lungu, A. Faur ( 
De la stânga:) 


