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Statuia Regelui Mihai 

Elena Cristina DOBRE 
O altă povestioară a fost înfăptuită pe data de 3 Octombrie 2021, 

când s-au împlinit 105 ani de la înființarea Ordinului Militar de Război 
"Mihai Viteazul" fiind cea mai înaltă distincție militară de Război a 
României, și a fost înființat la o lună după intrarea României în Primul 
Război Mondial, prin înalt decret al regelui Ferdinand. În biserica de la 
Mănăstirea Mihai Vodă devenea lăcașul în care soldatul român depunea 
jurământul și simbolul celui mai înalt ordin militar din România. Acest 
eveniment organizat de către Asociația de Reconstituri Istorice 
"Ferdinand I", eveniment organizat la Biserica Mihai Vodă din București 
(Biserică ctitorită de Mihai Viteazul) la care am participat alături de 
colegii mei din Alianța pentru Restaurarea Monarhiei în România 
(A.N.R.M.). 

 

  
Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei (membri ai filialelor Constanța: Elena-Cristina Dobre, Daniel Froni (București), Irina 
Andreea Cristea președintele filialei CT, Andrei Șerban și Asociația de Reconstituri Istorice „Ferdinand  I", (foto dreaptă) Ana-Maria, fiica 
pilotului aviator Dan Vizanty, decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a (05 Octombrie 2021) 
 

Acesta fiind primul eveniment important la care am participat, mai ales că am avut onoarea de a fi 
alături de oameni minunați, având posibilitatea de a vedea o deosebită slujbă a sfințirii Drapelului, încă o 
dată mi-a inflorit sufletul de bucurie, mândrie, ca acest Drapel Românesc este identitatea mea, desigur cel 
mai important, moștenirea lăsată de străbunii mei cărora le sunt veșnic recunoscătoare pentru 
moștenirea lăsată. Preot Adrian Beldian, slujește la Biserica Mihai Vodă,  un om cu suflet cald și blând 
cum rar se mai întâlnește.  Din poveștile străbunilor dumnealui ne împărtășea că după război, regele 
Carol I ,însuși mergea călare pe la gospodăriile unde erau copii orfani de tată sau ambii părinți și purta 
pruncii pe brațe.   
 

*** 
Și nu în ultimul rând un eveniment cu o importanță foarte mare: Centenarul Regelui Mihai I, la data de 25 

  
pr. Adrian Beldian 
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Octombrie 2021, Sinaia. Și de aceasta dată, fiind însoțită de către colegii din A.N.R.M. (Alianța pentru Restaurarea 
Monarhiei), am avut o ocazie deosebită de a participa la o festivitate absolut diferită, deosebit de frumoasă și foarte 
frumos organizată. A fost minunat sa văd așa de mulți oameni sosiți din diverse colturi ale României pentru a 
participa la acest deosebit eveniment. Era deja un peisaj al naturii viu colorat ca de toamnă, iar ceea ce a 
înfrumusețat și mai mult, au fost străzile cu mândre stindarde și mulțimea de oameni parcă dintr-o altă epocă: 
eleganți, pur si simplu... deosebiți! Cu cât ne apropiam de locația evenimentului, parcă ne întorceam tot mai mult în 
timp, în timpul regilor... peste tot erau steaguri cu stema regală, uniforme militare actuale și de epocă, Regimentul 
30 Gardă Mihai Viteazul asigura acest eveniment, fanfara militară intonând cele 2 imnuri la sosirea familiei regale: 
imnul regal și imnul actual, pe lângă alte câteva cântece ostășești și nu numai. O atmosfera caldă, calmă, 
prietenoasă, sigură, destul de greu de descris perfect în cuvinte, dar sentimentul era pe măsură! 
 

 
Statuia Regelui Mihai I din Sinaia inaugurată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea Majestății Sale. (25 Octombrie 1921 – 25 
Octombrie 2021) 

 
Membri ai Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei din filiala Constanța si Bucuresti (25 Octombrie 2021) 
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 Înainte de dezvelirea statuii Majestății Sale Regele Mihai I (sursă foto: Primăria Sinaia) 
Lângă statuia Regelui Mihai I se aflau membrii Asociației de Reconstituri Istorice "Ferdinand I" îmbrăcați în 
uniformele din al doi-lea război mondial, iar participanți fiind A.N.R.M., reprezentanți ai autorităților centrale, 
locale, membri ai societății civile, ai Armatei României și ai Bisericii Ortodoxe Române. 

   
Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul și Asociația de Reconstituri Istorice "Ferdianand I " 
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Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și primarul orașului Sinaia, domnul Vlad 
Oprea, au dezvelit statuia, în aplauzele celor prezenți. Au luat parte la eveniment 
Alteța Sa Regală Principele Radu și Altețele Lor Regale Principesa Elena, Principesa 
Sofia și Principesa Maria. 
Evenimentul s-a încheiat cu plecarea de la piațeta Regelui Mihai până la primărie 
unde s-a semnat actul pentru darea în folosință a statuii Regelui Mihai I. Pentru mine 
fiind un alt mare eveniment cu o încărcătură emoțională fascinantă. 
Acolo unde se petrece un eveniment iar martor este Drapelul meu Național, este de 
fiecare dată o sărbătoare închinată României și Drapelului.  
*** 
 
 Pe lângă aceste povestioare aș dori sa public o scrisoare către străbunicul meu 
Ene Aristotel, decedat pe frontul de est în 1942, deoarece domnia sa este cel mai 
frumos și curajos exemplu de patriotism. Domnia sa a luptat pentru drapel și s-a 
jertfit pentru acest tricolor, familia sa, urmașii săi și Patria sa mamă... 
     "„Dragă străbunic, știu că ai fost în acel război teribil, iar după ani și ani de căutări, 
am reușit in final sa aflu informatii considerabile despre dumneata, chiar și locul de 
veci... La mii de km depărtare de căsuța unde te aștepta o familie frumoasă și 
iubitoare, familie care a rămas cu o foarte mare durere după aflarea veștii ca nu te vei 
mai întoarce. Ai fost curajos, ai luptat pentru Țara noastră, pentru libertatea și 
suveranitatea noastra, a României. Ti-ai sacrificat viața și îndoliat familia pentru noi, 
pentru Țărișoara noastră... iar astăzi ești Erou, Eroul nostru, Eroul României, alături 
de ai tai camarazi: așa cum și dragii noștri veterani. Ei au dus povestea istoriei mai 

departe așa cum a fost. Am auzit de multe ori de la bunica mea despre ce persoană minunată ai fost: amabil, voios 
blând, răbdător, înțelept, mărinimos, devotat familiei; cu siguranță mai sunt foarte multe de spus despre dumneata. 
Am crescut de mic copil cu povestioare despre dumneata , iți admiram 
fotografia in care erai imbracat în soldat.  

Ceea ce admiram foarte mult, te vedeam ca un exemplu, o mândrie, 
sentimente greu de explicat în cuvinte. Ceva ma făcea sa aflu mai mult. Cu 
trecerea anilor ,puțin câte puțin, am adunat crâmpeie de povestioare. Una 
dintre povestioare a fost când eram la o vârstă foarte fragedă, văzusem o 
trăistuță făcută de strabunica, agățată lângă geam, într-un cui pe un perete 
îmbrăcat cu țesături făcute la razboi, tot de strabunica lucrate. Acolo se 
aflau lucruri, documente și scrisori de la dumneata. Am întrebat ce este 
acolo și mi s-a spus ca nu este voie să ma joc cu trăistuța deoarece acolo 
sunt lucruri sfinte ale strabunicului plecat în război, un război din care nu 
te-ai mai intors... Ori de cât ori vedeam ca bunica, fiica ta cea mai mica, este 
intr-o dispoziție bună, o rugam sa imi povestească câte ceva. Este păcat, 
dragul meu străbunic, că nu te-am văzut niciodată, dar sunt pe bună 
dreptate mândră că tu ai fost cel care a trebuit să aperi libertatea și 
independența țării noastre cu prețul vieții tale. Voi fi mereu mândră de 
tine!" 

(Scrisoare dedicata strabunicului Ene Aristotel; pe data de 30 
Decembrie2022 se vor implini 80 de ani de la trecerea in nemurire. Onorata 
si cinstita fie-i memoria din neam in neam! Glorie Eterna Eroilor!) 

Cu stimă si respect, 
 

 
Membri Casei Regale Custodele 
Coroanei Regale, Principele 
Radu, principesa Sofia și 
Principesa Maria (În drum spre 
primărie pentru semnarea 
actului spre darea în folosință a 
Statuii Regelui Mihai 

 


