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1918-2018 Centenarul Marii Uniri. 
Târgoviște, orașul care unește 

Celebrarea Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri este un eveniment 
major pentru societatea română de azi. Ea nu este doar un stimul pentru a rememora trecutul 
și a cinsti pe înaintașii care au făcut posibilă reunirea politică a teritoriilor locuite compact de 
români într-un singur stat. Este și un prilej mai mult decât binevenit pentru a face bilanțul 
dezvoltării României în ultima sută de ani, pentru a reflecta asupra prezentului și pentru a 
încerca să ne proiectăm, conștienți de sfidările lumii contemporane și de limitările impuse de 
istorie, dar și de oportunitățile prezente, acțiunea coerentă și laolaltă pentru binele comun, 
pentru o Românie democratică și prosperă, generoasă cu cetățenii ei, deschisă față de lume și 
promotoare a progresului uman. 

Marea Unire a fost posibilă într-un context istoric cu totul special. Ea a fost 
fundamentată pe participarea Regatului României la Primul Război Mondial în alianță cu 
statele Antantei împotriva Puterilor Centrale și pe capacitatea armatei române de a oferi la 
finele războiului protecție românilor din Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și 
Maramureș, precum și pe afirmarea la nivel european a principiului autodeterminării 
națiunilor în condițiile destrămării imperiilor multinaționale care dominaseră Europa centrală 
și răsăriteană. Ea a presupus atât acțiunea oamenilor politici și obținerea sprijinului marilor 
puteri occidentale, învingătoare în război, cât și angajamentul civic al milioanelor de români, 
care și-au afirmat cu putere voința de unire și de clădire a unei societăți mai bune și mai 
drepte în România Mare. Unirea a fost făcută de oameni, care au acționat în sens național încă 
de la nivelul comunităților locale din care făceau parte.  

În acest context, cu prilejul ,,Zilelor Cetății Târgoviște” din acest an încărcat de istorie, 
Primăria Municipiului Târgoviște și-a propus să aducă laolaltă pe reprezentanții unor orașe 
care au avut un rol major în desfășurarea evenimentelor ce au premers și au condus la Marea 
Unire, pentru a celebra împreună faptele înaintașilor și pentru a da glas voinței comune de a 
duce mai departe idealurile generației de la 1918. Această inițiativă se înscrie într-o 
continuitate asumată cu rolul istoric al Târgoviștei, un oraș care în calitatea de capitală a Țării 
Românești în secolele XIV-XVII și de lăcaș al primei tipografii din Țările Române, și-a manifestat 
vocația de a-i uni pe români, nu doar în plan politic, ci și cultural. Astăzi, la 100 de ani de la 
Marea Unire, Târgoviștea cheamă din nou la cooperare între comunitățile din diferitele 
provincii istorice ale României, la solidaritate și acțiune comună spre mai bine.  
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Broșura izvorâtă din această inițiativă a Primăriei Municipiului Târgoviște este menită 
să marcheze rolul orașelor noastre în Războiul pentru Întregirea Neamului și în realizarea Marii 
Uniri, și totodată să documenteze pentru viitor angajamentul comun de a acționa pentru un 
viitor prosper, demn și democratic al României secolului XXI. Ea are la bază convingerea 
noastră că buna cunoaștere a trecutului, educația și cultivarea memoriei istorice stau la 
temelia viziunii despre lume a fiecăruia dintre noi și a noastră împreună, fundamentează 
valorile pe care le împărtășim și ne ajută să acționăm coerent și eficient pentru modelarea 
viitorului. Pe această indisolubilă uniune dintre trecut, prezent și viitor se întemeiază actul de 
voință inițiat de Primăria Municipiului Târgoviște și asumat de reprezentanții tuturor orașelor 
prezente. Proclamația de la Târgoviște exprimă cu putere opțiunea comună de a acționa 
convergent în folosul oamenilor, spre binele comunităților pe care le reprezentăm, spre 
binele de ansamblu al națiunii române, ca și al Uniunii Europene din care facem parte.  

 

 

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, 
București, 25 august 2018  
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Alba-Iulia 

 

Reședință a principilor Transilvaniei, orașul s-a dezvoltat pe locul vechiului castru 
roman Apulum, datorită atât poziției geografice, cât și existenței unei episcopii romano-
catolice înființată în secolul al XI-lea, ca urmare a politicii de catolicizare desfășurată în Europa 
Centrală de Papa de la Roma. Astfel, aici a fost ridicată o impunătoare catedrală romano-
catolică, care este considerată în prezent atât un important monument de artă, cât și cea mai 
veche catedrală de pe teritoriul României. În secolul al XV-lea aici era și un palat episcopal, 
care a fost refăcut la mijlocul secolului al XVI-lea de principele Ioan II Sigismund Báthory, iar 
clădirea impunătoare a funcționat ca reședință a familiei Báthory. De luxul palatului a fost 
impresionat și călătorul otoman Evliya Çelebi la sfârșitul secolului al XVII-lea. În 1599-1600 în 
palat a locuit Mihai Viteazul.  

Trecerea Transilvaniei sub stăpânirea hasburgică a favorizat dezvoltarea orașului. 
Autoritățile de la Viena au ridicat o nouă cetate și au refăcut orașul la începutul secolului al 
XVIII-lea. Noua cetate „exprimă într-un mod simbolic puterea stăpânirii austriece pe aceste 
meleaguri”, fapt ce contravenea intereselor nobilimii maghiare. Pentru români cetatea a 
devenit un important simbol, fiind locul în care au fost torturați și uciși în 1785 Horea și 
Cloșca. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea orașul a avut și o 
dezvoltare economică remarcabilă. Aici funcționa o monetărie, unde se produceau monede 
de aur care circulau în tot imperiul.  

În secolul al XVIII-lea orașul a fost un centru de seamă al lumii romano-catolice într-o 
zonă preponderent românească. Aici a funcționat încă din secolul al XVIII-lea un important 
gimnaziu romano-catolic, iar la sfârșitul secolului a fost întemeiată o mare bibliotecă de către 
episcopul romano-catolic al Transilvaniei, Ignațiu Batthyány. Biblioteca era dotată cu 
numeroase lucrări, dintre care unele manuscrise, dar și cu un observator astronomic, ceea ce a 
făcut ca profesorii de la școala gimnazială romano-catolică să poată face observații 
astronomice la începutul secolului al XIX-lea. În 1842 biblioteca era vizitată de francezul 
Augustin de Gerando, care avea să constate că deține 25.000 de volume, printre ele fiind și 
manuscrise importante, dintre care unele „împodobite cu diferite ornamente și miniaturi 
asemănătoare celor de pe faimoasele corviniene”. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea găsim în oraș și o elită românească, formată în special 
din avocați, iar unii dintre ei s-au remarcat ca susținători ai mișcării memorandiste, cum a fost 
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Rubin Patiția. Acesta a participat la ședințele Partidului Național Român din perioada 1891-1892 
și s-a remarcat ca un adept al ideilor lui Ioan Rațiu, fiind ales și în comitetul partidului.  

Alba-Iulia era, la începutul secolului XX, un important centru militar. În 1906, ajuns în 
Alba-Iulia, Nicolae Iorga constată că „milităria e aici acasă”. Găsește o cetate cu multe „cazărmi 
pline din care răsună trâmbițe, cântece, comande nemțești și chemările românești ale flăcăilor 
ce slujesc sub steaguri”.  

 
Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu citind Rezoluția Marii Unirii 

Sursa: Muzeul Memorial „Vasile Goldiș”, Arad 

Declanșarea Primului Război Mondial a făcut ca Regimentul 50 din Alba-Iulia să ajungă 
să lupte pe marile fronturi. În cadrul regimentul românii erau majoritari, reprezentând 71% 
din efectiv. Regimentul din Alba-Iulia a avut pierderi grele în primele luni de luptă, fapt ce a 
determinat retragerea lui în iarna anului 1914-1915 pentru a fi refăcut și apoi în 1915 a fost 
relocat pe frontul italian. 

Locuitorii din Alba-Iulia au avut de suferit ca urmare a declanșării conflictului și a 
mobilizării celor apți de muncă. Situația s-a agravat după intrarea României în război în 
august 1916, pentru că autoritățile maghiare au luat măsuri dure împotriva intelectualității 
române. În acest context, în toamna anului 1916 numeroși preoți au ajuns în închisoarea din 
Alba-Iulia, unde au fost anchetați și apoi cei mai mulți dintre ei au fost trimiși în lagărele 
maghiare de la Sopron.  

În 4 noiembrie 1918 s-a înființat Consiliul Național Român din Alba-Iulia, condus de 
protopopul ortodox Ioan (Iustinian) Teculescu, cel care după Unire avea să dețină importante 
funcții, precum cea de episcop al armatei române. Vicepreședinte era protopopul greco-catolic 
Vasile Urzică, care după Unire s-a afirmat și ca om politic, fiind senator în Parlamentul de la 
București. Li s-au mai alăturat alți intelectuali români, ca medicul Alexandru Flondor, 
farmacistul Virgil Vlad și avocații Zaharia Munteanu și Rubin Patiția.  
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În aceeași zi a fost redactat și apelul Frați Români, prin care populația orașului era 
anunțată de constituirea consiliului, arătându-se că acesta are ca scop susținerea ordinii. În 
aceeași perioadă s-a constituit Legiunea Română, care avea ca scop formarea unor gărzi din 
militarii întorși de pe front, pentru a se putea asigura ordinea publică. Legiunea Română din 
Alba-Iulia a fost condusă de căpitanul Florian Medrea, cel care a reușit să adune în jurul său 
peste 1.000 de gardiști, cu ajutorul cărora a putut asigura ordinea și apoi a organizat Marea 
Adunare Națională.  

În 15 noiembrie 1918, ca urmare a eșuării tratativelor româno-maghiare de la Arad, a 
avut loc o ședință a C.N.R.C. tot la Arad, unde au participat cei mai importanți oameni politici 
români. Acolo s-a decis organizarea, la Alba-Iulia, oraș situat în centul Transilvaniei, a unei 
Adunări Naționale în care să se hotărască soarta românilor din monarhia dualistă. A contat 
mult în favoarea alegerii Albei-Iulia ca loc pentru ținerea adunării și faptul că era un simbol al 
idealului unității naționale, iar în gara orașului și în triajul apropiat de la Vințul de Jos puteau 
staționa multe trenuri, cu care urmau să vină delegații la Adunare. Un rol important în 
organizarea Adunării l-a avut avocatul arădean Ioan Suciu, care a fost numit de conducerea 
C.N.R.C. în funcția de organizator al Adunării Naționale. În aceste condiții, în a doua jumătate a 
lunii noiembrie Consiliul Național Român din Alba-Iulia a fost cel care a pregătit „condiții de 
securitate pentru desfășurarea netulburată a adunării, angajând și gărzile naționale din 
comitatele limitrofe”. 

Din 29 noiembrie la Alba-Iulia au început a veni numeroși delegați, fiind însoțiți și de 
alți participanți. Până în 1 Decembrie 1918 au ajuns 1.128 de delegați, la care se mai adaugă 
peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvanei. Mulțimea adunată a 
impresionat prin disciplină, organizându-se în grupuri compacte în funcție de localitatea de 
proveniență, „nesemnalându-se niciun incident, deși orașul era neîncăpător pentru atâta 
mulțime adunată”. 

În dimineața zilei de 1 Decembrie 1918 s-au deschis lucrările Adunării prin discursul 
președintelui C.N.R.C., avocatul Ștefan Cicio-Pop. Apoi au fost aleși cei trei președinți, 
Gheorghe Pop de Băsești și episcopii Ioan I. Papp și Demetriu Radu. A urmat cuvântarea lui 
Gheorghe Pop de Băsești, care a arătat că a sosit vremea să se realizeze „marele vis al lui Mihai 
Viteazul, unirea tuturor celor de o limbă și de o lege într-un singur și nedespărțit Stat Român”, 
apoi a fost citită Rezoluția Unirii de către Vasile Goldiș. În document se afirmă că Adunarea 
Națională decretează „Unirea tuturor românilor și a teritoriilor locuite de dânșii cu România”. 
Se mai proclamă și „dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul”. Rezoluția se 
bazează pe principiile democratice și prevede deplina libertate naţională pentru toate 
popoarele conlocuitoare. Se amintește de dreptul fiecărui popor de a se „instrui, administra şi 
judeca în limba sa proprie”. Pe lângă libertatea naţională, este garantată şi libertatea 
confesională. Rezoluţia cuprinde și cerințe care vizează modernizarea societăţii româneşti.  

Conform Rezoluției a urmat constituirea Marelui Sfat, format din 250 de membri. În 
ziua de 2 decembrie 1918, Marele Sfat prezidat de Gheorghe Pop de Băsești s-a întrunit și a 
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decis formarea Consiliului Dirigent ca „organ executiv permanent”. Acesta a funcționat ca un 
guvern provizoriu, având un rol important în procesul de integrare a noilor teritorii în 
granițele României.  

În perioada 1920-1922 a fost ridicată la Alba-Iulia Catedrala Încoronării, urmând ca în 
15 octombrie 1922 regele Ferdinand și regina Maria să fie încoronați ca suverani ai României 
Mari. La eveniment au participat numeroși români, dar și „reprezentanți din 13 state ale lumii 
ca o confirmare internațională a Marii Uniri”.  

Catedrala a servit ca sediu al Episcopiei Armatei, care a luat ființă în 1921, un rol 
important avându-l protopopul ortodox din Alba-Iulia, Ioan Teculescu, cel care în 1922 a 
devenit episcopul armatei sub numele de Iustinian Teculescu. 

După zece ani de la Marea Unire liderii P.N.Ț., nemulțumiți de politica liberalilor, au 
organizat la 6 mai 1928 o adunare națională la Alba-Iulia, unde au participat zeci de mii de 
români. Manifestarea a făcut parte dintr-un șir de activități care aveau ca scop înlăturarea 
liberalilor de la guvernare. 

 
Delegați la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia 

Sursa: Muzeul Memorial „Vasile Goldiș”, Arad 

 
Până la preluarea puterii de către regimul comunist, Alba-Iulia a fost simbolul 

României Mari și al regalității, fapt ce a făcut ca în perioada 1948-1968 orașul să fie 
marginalizat de comuniști. În această perioadă orașul a fost parte a regiunii Hunedoara. În 
1968 s-a reînființat județul Alba și orașul a devenit reședința județului, ceea ce a dus la 
intensificarea procesului de industrializare. Au apărut o serie de fabrici și uzine ca Uzina de 
Materiale de Construcții în 1969, Fabrica de Porțelan, tot în 1969, Turnătoria de Fontă în 1975. 
Este perioada în care și fața orașului s-a schimbat, au fost construite numeroase cartiere 
muncitorești. În tot acest timp centrul istoric a fost neglijat. 
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După revoluția din 1989 s-a încercat a se pune în evidență tot mai mult trecutul 
orașului. Începând cu 1 Decembrie 1990 aici este sărbătorită Ziua Națională a României. 
Componenta culturală a orașului s-a îmbogățit prin faptul că, în 1991, aici s-a înființat o 
universitate. În ultimii ani s-au făcut o serie de investiții cu fonduri europene, care au ca scop 
valorificarea patrimoniului cultural și turistic al „orașului celor trei cetăți”. 
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Arad 

 

Așezare atestată documentar la sfârșitul secolului al XI-lea, s-a dezvoltat în secolul 
următor datorită comerțului de sare pe Mureș. În documentele de la sfârșitul secolului al XII-
lea se arată: „capitlul și prepozitul din Arad aveau drept la o treime din vama sării de la 
ambarcațiunile ce coborau pe Mureș și se duceau până la Szeged”. Dezvoltarea orașului a fost 
întreruptă de conflictele din zonă.  

După batălia de la Mohàcs din 1526 fostul voievod al Transilvaniei, Ioan Zapolya, ales 
„rege al Ungariei își instală stăpânirea și la Arad”. În 1552 orașul este ocupat de turci până în 
1592, când este recucerit de principele Transilvaniei și devine parte a principatului. În 1616 a 
fost din nou cucerit de turci. În 1687 a fost eliberat de Eugeniu de Savoia, care a și început un 
plan de refacere a orașului. Astfel Aradul a fost anexat la Imperiul Habsburgic. 

Secolul al XVIII-lea este o perioadă de modernizare, orașul având un rol important în 
plan militar. Aici au fost colonizați sârbi și a fost organizat un important centru al 
Regimentului grăniceresc de pe Mureș. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a fost 
ridicată o nouă cetate, în stil Vauban-Tenaille. 

 
Centrul Aradului la începutul secolului XX 

Sursa: Biblioteca Județeană Arad, Colecția de fotografii 
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Dezvoltarea Aradului începe în 1706, când devine sediul unei episcopii ortodoxe. Pe 
parcursul secolului al XVIII-lea aici au activat mai mulți episcopi sârbi, precum Isaia Diacovici, 
Isaia Antonovici și Sinesie Jivanovici. Dintre aceștia, ultimul s-a remarcat ca un important 
intelectual, adept al ideilor iluministe.  

La începutul secolului al XIX-lea episcop al Aradului era sârbul Pavel Avacumovici, care 
s-a evidențiat ca un susținător al politicii Curții de la Viena. A susținut material și financiar 
armata imperială care se lupta cu Napoleon. A trimis personal importante sume de bani, iar 
printr-o circulară a cerut ca fiecare preot să trimită în armată câte un soldat dotat cu calul și 
armamentul necesar. 

Ca urmare a activității episcopului Avacumovici, în 1812 a fost înființată prin decret 
imperial școala pedagogică numită „Şcoală Regească Preparandială greco-neunită a naţiunii 
române”. Aceasta „făcea parte din rândul şcolilor crăieşti care se aflau sub patronajul 
împăratului, dar care în cea mai mare parte era susţinută de biserica ortodoxă”. În 1822 s-a 
înființat și Institutul Teologic. Apariția celor două școli a transformat Aradul într-un important 
centru cultural și apoi și politic. Pe parcursul secolului al XIX-lea în jurul școlilor arădene au 
activat importante personalități, ca Paul Iorgovici, Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici 
Loga, Atanasie Șandor, Alexandru Gavra, dar și cei care au ajuns membri ai Academiei, ca 
Vasile Mangra și Roman Ciorogariu, apoi, la începutul secolului XX, profesorii Teodor Botiș și 
Gheorghe Ciuhandu.  

Afirmarea Aradului ca un important centru cultural, locul unde activau numeroși 
intelectuali, a făcut posibilă apariția unor publicații. În 1859 a apărut Almanahul Muguri, 
publicat de elevii arădeni. Au apărut apoi periodicele Speranţa, Lumina, Biserica şi Şcoala, 
Tribuna poporului, Tribuna şi Românul. Presa românească arădeană a promovat în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea valorile culturii naţionale. În jurul publicaţiilor arădene au 
activat importante personalităţi, precum Ioan Slavici, care în paginile ziarelor Speranţa şi 
Lumina a scris o serie de articole unde prezenta o viziune modernă privind învăţământul 
românesc şi considera că „şcoala poporală este concepută ca o instituţie menită a fi paza 
naţionalităţilor”. Din 1897 la Arad activau și o parte a tribuniștilor, conduși de Ioan-Russu 
Șirianu, care publicau ziarul Tribuna poporului, redenumit Tribuna din 1904. În 1911 a apărut 
ziarul Românul, considerat în epocă ziarul oficial al Partidului Național Român.  

Aradul devine cel mai important centru politic și cultural al românilor din Transilvania 
la începutul secolului al XX-lea. Rolul important al orașului este subliniat și de Nicolae Iorga, 
care în 1906 a ajuns și în Arad, unde a găsit un teren „solid al luptelor pentru afirmarea 
naţionalităţii noastre”. Istoricul bucureștean a fost impresionat de atmosfera „marcată de 
lupta dintre rase”, dar şi de oraşul în care românii erau bine reprezentați și aveau „un episcop 
ortodox, pe smeritul călugăr Ignatie Papp, un seminar bun, o excelentă preparandie, revista 
Biserica şi Şcoala şi foaia Tribuna. Ei sunt bine reprezentaţi în adunarea comitatului, unde se 
vorbeşte slobod româneşte”. La începutul secolului XX aici activa o parte importantă a elitei 
românești, care îi cuprindea pe secretarul consistorial Vasile Goldiș, profesorul Roman 
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Ciorogariu, avocații Ioan Suciu și Ștefan Cicio-Pop. Aceștia au fost cei care s-au remarcat în 
cadrul Partidului Național Român, iar în 1905 s-au impus în structura de conducere a acestuia 
determinând trecerea de la pasivism la activismul politic. Activitatea acestor lideri a făcut ca în 
1908 Aradul să devină sediul central al P.N.R., ajungând în anii Primului Război Mondial, 
„focarul daco-românismului, centrul politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania”. 

 
Casa Cicio-Pop din Arad 

Sursa: Muzeul Județean Arad 

În perioada Marelui Război Aradul a avut mult de suferit. Regimentul 33 din Arad a 
luptat pe mai multe fronturi. Școala de fete a fost transformată în spital militar, iar din 1916 la 
Arad s-a stabilit și Școala Normală din Sibiu, care a fuzionat cu Institutul Pedagogic condus de 
Roman Ciorogariu. Tot în anii războiului în cetatea din oraș au fost deportați mii de sârbi. Se 
estimează că au ajuns la Arad 45.000 de civili. Dintre aceștia peste 4.000 au murit din cauza 
foametei, mizeriei și frigului. Primul transport a ajuns la Arad în 31 iulie 1914.  

Un rol important l-a avut Aradul în toamna anului 1918, fiind locul unde s-a pregătit 
Marea Unire. În noiembrie 1918 la Arad activa Consiliul Național Român Central, considerat 
„supremul şi unicul for politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania”, fiind condus de 
avocatul Ștefan Cicio-Pop. O măsură importantă luată de liderii arădeni a fost reapariţia 
ziarului Românul, în 8 noiembrie 1918, condus de Vasile Goldiş și devenit ziarul oficial al 
Consiliului Naţional Român, cu scopul de a răspândi în rândul românilor informații precise 
despre măsurile luate de C.N.R.C.  

Arădenii Vasile Goldiș, Stefan Cicio-Pop, Ioan Suciu și Ion Flueraș au fost cei care s-au 
implicat în organizarea tratativelor cu reprezentanţii guvernului şi Consiliului Naţional 
Maghiar ținute la Arad în perioada 13-14 noiembrie 1918. Prin tratativele de la Arad s-a decis 
viitorul unor state din Europa Centrală şi s-a făcut un pas important pe calea destrămării 
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monarhiei şi afirmării statelor naţionale. Poziţia românilor a fost importantă, pentru că a fost 
exprimată înaintea poziţiei adoptate de sârbi şi slovaci, astfel încât cele hotărâte la Arad au 
avut impact şi asupra celorlalte popoare din monarhie. După eşuarea tratativelor la Arad s-a 
decis organizarea Marii Adunării Naționale de la Alba Iulia, iar organizator a fost numit 
avocatul arădean Ioan Suciu, cel care a pregătit totul printr-un „contact viu cu lumea 
românească”.  

Liderii arădeni Ioan Suciu, Ștefan Cicio-Pop, Vasile Goldiș, Ion Flueraș, Ioan I. Papp au 
avut un rol important și la Alba Iulia. Ioan Suciu a fost cel care s-a deplasat cu câteva zile mai 
repede la Alba Iulia și a organizat evenimentul. Lucrările Adunării au fost deschise de Ștefan 
Cicio-Pop, în calitate de președinte al C.N.R.C. și convocator al Adunării Naționale de la Alba 
Iulia, iar Vasile Goldiș a citit Rezoluția Marii Uniri, în timp ce episcopul Ioan I. Papp, cel care a 
fost unul dintre președinții Marii Adunări Naționale, a rostit cuvântul de încheiere a adunării, 
evocând suferințele românilor și considerând că prin cele decise la Alba Iulia „ne-a răsărit și 
nouă soarele dreptății care ne este chezășia unei vieți viitoare ca națiune română liberă și 
unică îndreptățită a dispune de soarta sa prezentă și viitoare”. 

După Unire situația Aradului a fost dificilă, orașul fiind revendicat atât de români, cât și 
de maghiari și sârbi, armata sârbă staționând în cetatea Aradului și în cartierul Aradul Nou din 
sudul Mureșului. În lunile care au urmat au avut loc o serie de conflicte, care l-au determinat 
pe generalul francez Henri Mathias Berthelot să ceară trimiterea unui corp din armata 
franceză care staționa la Timișoara pentru a menține ordinea în Arad. În 17 mai 1919, armata 
română a intrat în Arad, fapt ce a dus la instaurarea administrației românești. 

În perioada interbelică se poate constata o dezvoltare urbană, care a fost determinată 
de fenomenul românizării vechiului oraș. Este perioada când vechile localități cu populație 
românească învecinate cu Aradul au devenit cartiere ale acestuia.  

În anii celui de al Doilea Război Mondial industria arădeană a avut de suferit de pe 
urma bombardamentelor din 3 iulie 1944, în timpul cărora au murit 190 de persoane, iar 677 
au fost rănite.  

 Instaurarea regimului comunist a dus la anchetarea și arestarea a numeroși oameni 
politici, intelectuali, elevi, comercianți și mari proprietari. Academia Teologică a fost 
desființată, iar numeroși preoți și intelectuali au ajuns în închisorile comuniste. A urmat 
naționalizarea fabricilor și a locuințelor. 

În anii ’60-’70 se poate constata o ridicare a nivelului de trai, dar și o puternică 
dezvoltare a economiei locale, mai consemnăm că în ultimul deceniu al perioadei comuniste 
la Arad se realiza „întreaga producție de vagoane de călători și ceasuri a țării”.  

Evenimentele din 1989 au dus la schimbări radicale, vechile fabrici au fost închise sau 
privatizate și au apărut un număr important de investitori, fapt ce a determinat formarea 
zonei industriale de vest a orașului. Astăzi Aradul a devenit un dinamic centru economic, dar 
și cultural. 
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Blaj 

 

Atestat documentar în 1252, Blajul a fost o așezare modestă pe parcursul Evului Mediu, 
fiind deținut de mai multe familii nobiliare, dintre care amintim pe principele Transilvaniei, 
Mihail Apafi al II-lea. S-a dezvoltat în secolul al XVIII-lea, după ce a fost donat de stat Episcopiei 
Greco-Catolice, devenind reședința oficială a acesteia. În acest context episcopii Ioan-Inochentie 
Micu-Klein și urmașul său, Petru Pavel Aaron, au ridicat o serie de instituții care au adus faima 
Blajului. Ioan-Inochentie Micu-Klein a ridicat o biserică-catedrală și o mănăstire, iar 
continuatorul său a organizat școlile Blajului, care s-au deschis în 1754, cei dintâi dascăli fiind 
călugări basilitani. În aceste școli s-au format în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
importante personalități ale culturii române ca Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, 
Ioan Budai-Deleanu. 

Afirmându-se ca un important centru cultural și ecleziastic, Blajul a avut un rol 
important în timpul evenimentelor din 1848, aici având loc trei Adunări Naționale ale 
românilor. Dintre acestea Marea Adunare Națională din 3-5 mai 1848 a cerut desființarea 
iobăgiei și recunoașterea egalității în drepturi a românilor din Transilvania cu celelalte națiuni 
care se bucurau de unele privilegii încă din Evul Mediu. 

Școlile Blajului au avut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea o serie de profesori 
care au fost importante personalități ale vieții culturale. Amintim pe directorii Timotei Cipariu 
și Ioan Micu Moldovan, care au activat și în cadrul Academiei Române. În 1865 s-a înființat 
Preparandia din Blaj, iar la sfârșitul secolului și o școală civilă de fete. Numeroși elevi ai școlilor 
din Blaj au urmat cursuri în marile centre universitare din Europa, afirmându-se ca importante 
personalități ale vieții politice, culturale și bisericești și contribuind la realizarea României 
Mari. Amintim pe Iuliu Hossu, Vasile Suciu, Augustin Bunea, Alexandru Nicolescu, Iacob Radu. 

În mai 1868, cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la Marea Adunare Națională de la Blaj, 
intelectualitatea transilvăneană s-a întrunit și a semnat Pronunciamentul de la Blaj, prin care 
se protesta împotriva instaurării regimului dualist. În anii care au urmat, curentul antimaghiar 
a luat proporții, fapt dovedit de evenimentele din 1877, când după intrarea României în 
război elevii școlilor din Blaj, „încălziți de focul sacru al iubirii de neam, au trecut în România și 
s-au înrolat în rândurile tinerei și bravei armate române”. În același an Eufemia Pipoș, fiica lui 
Ioan Pipoș, fost prefect al Zărandului, era implicată într-o activitate de „susținere a ostașului 
român rănit” și a făcut posibil ca la sfârșitul lunii iulie 1877 din Blaj să fie trimise „sume de bani 
și materiale destinate armatei române”. 
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La sfârșitul secolului al XIX-lea, elita blăjeană susținea mișcarea memorandistă. La 
ședințele Partidului Național Român din perioada 1891-1892 dintre profesori s-au remarcat 
Ioan Micu Moldovan, dar și Vasile Hossu, care reprezenta punctul de vedere al mitropolitului 
Ioan Vancea. Tot printre susținătorii mișcării memorandiste îi găsim și pe avocații blăjeni 
Ludovic Ciato și Vasile Olteanu.  

 
Blaj, Școala Normală de învățători 

Sursa: Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj 

Intelectualii Blajului au fost apreciați și de Nicolae Iorga, care îl considera pe Augustin 
Bunea „Istoricul cel mai priceput al Ardealului”. În 1906 Nicolae Iorga vizita Blajul. Ajuns în 
centrul orașului a fost impresionat de „palatele școlare”, dar și de catedrala ridicată în secolul 
al XVIII-lea după modelul apusean. 

În 1911 elita românilor din Transilvania era adunată la Blaj pentru a celebra jumătate 
de secol de la înființarea Astrei, ocazie cu care a fost organizată o adevărată sărbătoare 
națională.  

Declanșarea războiului în 1914 a făcut ca mulți dintre elevii școlilor blăjene să ajungă 
pe front. Situația s-a agravat în 1916 după intrarea României în război, când autoritățile de la 
Budapesta au luat o serie de măsuri împotriva intelectualității române, ceea ce a făcut ca unii 
dintre preoții și profesorii Blajului să fie anchetați și deportați în lagărele din zona Sopron. Este 
cazul lui Victor Smigelschi, funcționar al Mitropoliei, preot și canonic, care împreună cu 
preotul Nicolae Todoran au fost considerați „delincvenţi ordinari”, fiind trimiși la Sopron și 
apoi internați în Nagymarton. De suferit a avut și protopopul Blajului, Domșa Aurel, care între 
10 septembrie 1916 și 15 ianuarie 1917 a fost internat la Oradea. 

 În Blaj formarea Consiliul Național Român a fost expresia intelectualității greco-catolice. 
Profesorii Blajului au fost mobilizați de elevii și studenții care se întorceau de pe front. În acest 
context, în 4 noiembrie 1918 s-a înființat Consiliul Național Român din Blaj, condus de vicarul 
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mitropolitan Vasile Suciu, cel care avea să fie mitropolitul Bisericii Greco-Catolice și membru 
corespondent al Academiei Române. Vicepreședinți au fost numiți profesorii Gavril Precup și 
Victor Macavei, iar secretar Zenovie Pâclișan, care după Marea Unire va activa în cadrul 
Ministerului Cultelor, fiind și membru corespondent al Academiei Române. Tot secretar a fost 
și Alexandru Borza, care în 1919 a ajuns profesor de botanică, iar mai apoi și rector al 
Universității din Cluj-Napoca.  

În momentul constituirii Consiliului, profesorul Alexandru Nicolescu, cel care avea să 
ajungă mitropolit, a ținut un discurs prin care „vestea că se apropie ceasul cel mare”. În 
toamna anului 1918 profesorul Alexandru Nicolescu avea să cutreiere satele din jurul Blajului 
pentru a arăta românilor că a venit momentul înfăptuirii idealului național.  

 Ca urmare a formării consiliului a fost lansat apelul Frați Români prin care se cere 
românilor să se adune în jurul liderilor acestuia, asfel încât să „nu se facă nici un singur pas 
fără știrea și consimțământul consiliului nostru”. După înființarea Consiliului Național Român 
din Blaj a urmat organizarea Gărzii Naționale, cu scopul de a „garanta ordinea publică, avutul 
sătenilor noștri, care erau pe atunci primejduite de jafuri și distrugeri, precum și să 
pregătească poporul în vederea venirii la Alba-Iulia”. Garda din Blaj era condusă de ofițerul 
Ioan Munteanu, trimis de la Arad pentru a dezarma jandarmeria maghiară.  

Printre măsurile luate de Consiliul Național Român din Blaj se numără și transformarea 
în 12 noiembrie 1918 a ziarului local „Unirea” în „ziar național zilnic”, pus în subordinea 
consiliului. De ziar s-a ocupat Alexandru Ciura, un alt important intelectual ardelean, care în 
anii războiului a fost mobilizat și a trimis de pe front mai multe articole, unde prezenta 
tragedia soldatului român. În anii care au urmat a activat ca scriitor și profesor al liceului 
„George Barițiu” din Cluj.  

 
Blaj, vedere generală 

Sursa: Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj 
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Consiliul Național Român și Gărzile Naționale din Blaj au avut un rol important în 
pregătirea și organizarea Marii Adunării Naționale de la Alba Iulia. De la Blaj au fost trimiși 
studenți care s-au implicat în organizarea adunării. La 1 Decembrie 1918, la Alba-Iulia, Blajul a 
fost reprezentat de nouă delegați, dintre care îl amintim pe botanistul Alexandru Borza. 

În perioada interbelică Blajul a fost din 1926 capitala județului Târnava-Mică. Orașul s-a 
dezvoltat, au apărut noi întreprinderi economice, în plan edilitar, de asemenea, au avut loc 
lucrări care au înfrumusețat așezarea. Instaurarea regimului comunist, urmată în 1948 de 
desființarea Bisericii Greco-Catolice, au dus la închiderea în închisorile comuniste a unui mare 
număr de profesori, preoți și chiar elevi greco-catolici. Bunurile Bisericii Greco-Catolice au fost 
naționalizate, fiind retrocedate abia după prăbușirea regimului comunist. 

Din punct de vedere economic Blajul a cunoscut o dezvoltare în perioada comunistă, 
aici fiind înființată în 1972 o întreprindere de accesorii pentru mașini unelte. Anii ’90 au adus 
un declin economic, dar întreprinderea nu a falimentat, ci a reușit să supraviețuiască și apoi să 
se dezvolte ca important furnizor pentru o mare firmă germană. Aceeași firmă (Bosch) a 
deschis mai multe fabrici de componente auto în Blaj după anul 2000, fapt care a contribuit la 
dezvoltarea economică a orașului.  
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București 

 

Legenda ne vorbește despre ciobanul Bucur ce a poposit pe malurile Dâmboviței, însă 
orașul București este atestat documentar într-un act al cancelariei domnitorului Vlad Țepeș la 
20 septembrie 1459, iar descoperirile arheologice arată o locuire mult mai veche a acestor 
locuri, mărturie stând obiecte datând din perioada neolitică și din epoca bronzului. 

Schimbarea axelor comerciale și politice a contribuit la decizia domnitorului Vlad 
Țepeș (1456-1462) de a muta aici, în a doua jumătate a secolului XV, scaunul domnesc. O 
primă perioadă de expansiune a orașului are loc pe timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714), când apar mahalale noi, se construiesc clădiri, hanuri, se tipăresc 
primele cărți la tipografia Mitropoliei. Pe parcursul secolelor XVIII și XIX se înmulțesc 
negustorii și se extind piețele, apare Sfatul orășenesc (15 ianuarie 1831), se delimitează 
perimetrul orașului și se fixează 13 bariere, se pietruiesc străzile și se fac amenajări de 
canalizare. Tot acum apar primele ziare, se înmulțesc tipografiile și bibliotecile și se tipăresc 
primele manuale școlare. Dezvoltarea orașului în această perioadă face ca, după Mica Unire 
(1859), Bucureștiul să devină capitala noului principat, aici fiind centralizată administrația 
statului. 

Bucureștiul intră în noul secol XX cu o populație de 232.009 locuitori, fiind împărțit în 
cinci sectoare a căror administrare se făcea de către un primar și doi adjuncți. Existau un 
Serviciu veterinar (care răspundea și de controlul alimentelor), Eforia Spitalelor Civile (6 spitale 
cu 928 de paturi și ospiciul Mărcuța), Eforia Spitalelor Brâncovenești și a așezămintelor 
Domnița Bălașa, Spitalul Militar Central și 3 parcuri: Herăstrău, Cișmigiu și Cotroceni. Orașul 
avea un serviciu de salubritate (înființat în 1893-1894), ce răspundea și de sistemul de 
canalizare, un sistem de alimentare cu apă, iar iluminarea se realiza preponderent cu gaz 
aerian, ulei mineral dens și petrol, cel electric fiind prezent doar pe Bulevardul Carol I, Șoseaua 
Mogoșoaiei, Cișmigiul, Uzina hidraulică (Grozăvești) și la Abator. 

Înaintea Primului Război Mondial, Bucureștiul adăpostea o serie de ansambluri 
edilitare emblematice – Palatul Regal, Universitatea, Banca Națională, Palatul Justiției, Teatrul 
Național, Palatul Poștelor, Ministerul Domeniilor, Casa de Economii și Consemnațiuni –, 
precum și 114 biserici ortodoxe, două catolice, câte una luterană, calvină, anglicană, armeană, 
două temple iudaice și mai multe sinagogi. Învățământul și cultura erau reprezentate de o 
Universitate cu cinci facultăți (teologie, drept, litere și filosofie, științe – cu 3 secții științe 
naturale, fizico-chimice, matematice – și medicină), o Școală Normală Superioară, Școala de 
Poduri și șosele, școli speciale (medicină veterinară, farmacie, agricultură, două școli 
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comerciale, două seminare ortodoxe, un seminar catolic, trei institute pedagogice, un 
conservator de muzică și declamațiune), școli secundare (Liceul Sf. Sava, Matei Basarab, Gh. 
Lazăr, Mihai Viteazu, Șincai, Cantemir-Vodă), 70 de școli primare; se adăugau Biblioteca 
Centrală, Biblioteca Academiei, Biblioteca Fundației Carol I, Arhivele Statului, un muzeu de 
istorie naturală, unul de Antichități, altul de pictură, Teatrul Național și Teatrul Liric. Printre 
ziarele și revistele bucureștene care apăreau la început de secol sunt de menționat: 
„Românul“ (editat de C.A. Rosetti), „Timpul“, „Adevărul“, „Dreptatea“, „Universul“, „Neamul 
Românesc“ (editat de N. Iorga), două ziare în limba germană, revistele „Convorbiri literare“, 
„Literatura și Arta Română“, „Albina“. 

 
Arcul de Triumf în 1938 

Sursa: „București și bogățiile României”, Editura de Propagandă „România“, București, 1938 
 
Industria bucureșteană număra 61 de stabilimente cu 4.100 de lucrători în diverse 

ramuri industriale (turnătorie, mașini; cărămidă, ceramică, sticlărie; tâmplărie, parchete, 
mobilă; țesături, tricotaje; lumânări, parfum, săpun, chimicale; tăbăcărie, pielărie; conserve, 
ciocolată, dulceață, paste făinoase), iar transportul se făcea cu trăsuri, omnibusuri și tramvaie.  

Pe 14/27 august 1916 Consiliul de coroană hotărăște intrarea României în război de 
partea Antantei. Din amintirile unor personalități ale vremii aflăm că în ultimele zile de 
neutralitate în București domnea o „veselie neobișnuită, seara în toate colțurile auzeai numai 
râsete și lăutari“. În primele zile de război orașul părea liniștit, bucureștenii, preocupați de 
traiul zilnic, făceau planuri de viitor: populația dorea trecerea Carpaților și înfăptuirea Unirii. 
Înfrângerile din lunile septembrie și octombrie și raidurile deasupra Bucureștiului ce au 
pricinuit victime în rândul populației civile au făcut ca la începutul lunii noiembrie să se pună 
problema evacuării orașului și retragerea spre Moldova, la Iași, a regelui, guvernului și 
parlamentului; urma a fi trimise la Iași tezaurul statului, al Băncii Naționale, Casei de Depuneri, 
arhivele diplomatice și tezaure muzeale. Imaginea Bucureștiului era lugubră – așa cum îl 
descrie I.G. Duca –, bombardamentele nu mai încetau zi și noapte, spitalele erau 
suprapopulate și se pregăteau de retragere. În timp ce o parte a bucureștenilor plecaseră deja 
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în refugiu la Iași, spre București se îndreptau refugiați din zona Olteniei, care se retrăgeau 
odată cu armata. În Gara de Nord trenurile erau luate cu asalt, hotelurile, hanurile și casele 
particulare erau însă pline de refugiați: se organizau cantine care hrăneau populația, însă 
străzile erau goale. 

La 20 noiembrie/3 decembrie 1916 guvernul se îndreaptă către Iași, pentru ca trei zile 
mai târziu trupele austro-ungare să ocupe Bucureștiul, iar populația să cunoască privațiunile 
viețuirii într-un oraș ocupat. După șocul de a vedea soldații trupelor inamice intrând în oraș și 
punând stăpânire pe imobilele ale căror proprietari plecaseră în refugiu, la începutul lunii 
decembrie, viața părea că revine la „normal“ – se schimbă firmele (Hôtel de France devine 
Zum deutschen Kronprinz, Highlife – Kaiser-Palast, Café de Paris – Berliner Kafée), se 
redeschid cabareturile și varieteurile –, însă doar până la sfârșitul lunii când se ordonă 
rechiziția a trei sferturi din mărfurile magazinelor. Acestea sunt doar primele dintr-o serie de 
rechiziții care vor dura doi ani, până la eliberarea capitalei: bani și metale prețioase, perne, 
plăpumi, biciclete, material lemnos (se desfac parchetul din case, dulapuri și biblioteci, se taie 
copacii), obiecte de aramă și, nu în ultimul rând, se „rechiziționează” oamenii – persoanele 
între 15 și 60 de ani care nu pot dovedi o ocupație sunt trimiși forțat la muncă în folosul 
ocupanților (grădinile Palatului Regal și Cișmigiul, de exemplu, fuseseră transformate în 
grădini de zarzavaturi). 

 
În primele zile ale ocupației 

Sursa: „Săptămâna Ilustrată”, 17 decembrie 1917 
 
Cârciumile și micile prăvălii ale mahalalelor sunt desființate, populația cumpără cartele 

pe baza cărora pot achiziționa mărfuri: pâinea pe care o consumau zilnic bucureștenii, făcută 
din 250 g de făină și 150 g mălai, foarte tare, era denumită „ghiulelele lui Mackensen“. Se 
introduce o nouă monedă la un curs de schimb de 0,75 mărci, 1,07 leva și 0,60 coroane. Cum 
cea mai mare parte a produselor erau rechiziționate și trimise pe front, bucureștenii trăiau din 
contrabandă, mărfurile fiind aduse în oraș sub cele mai diverse forme: fructe în căruțe cu fund 
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dublu, untură în dovleci scobiți, sau porci tăiați transportați în convoaie mortuare. În oraș mai 
circulau doar tramvaiele cu cai, iar în locul birjarilor, pe capre, apar femeile. Ocupanții își 
împărțiseră orașul: bulgarii se stabilesc în Dealul Spirei, turcii prin strada Polonă și Ministerul 
de Externe, germanii ocupă centrul și toate casele bune. Fiecare din ei înființează cafenele și 
cazinouri proprii, zilnic se fac parade militare, se introduc noi reguli de circulație și, în același 
timp, se cară gunoiul, se spală străzile și se instalează noi cabluri telegrafice. 

 
După doi ani de ocupație și multe privațiuni, la finalul lunii octombrie 1918 ocupanții 

încep să vândă ce au rechiziționat, pentru ca pe data 9 noiembrie orașul să fie eliberat. 
Populația orașului, guvernul și administrația se întorc din refugiul de la Iași: unii își găsesc 
casele devastate, alții intacte. Pe 18 noiembrie revine în capitală și Regele Ferdinand care, în 
ovațiile populației bucureștene, primește defilarea armatelor în fața statuii lui Mihai Viteazul. 

La finalul lunii au fost împărțite populației foi volante prin care li se anunța Unirea, iar pe 30 
noiembrie 1918, sosește în București o delegație de la Alba Iulia. Sărbătorile continuă pe 
străzile capitalei în zilele de 1 și 2 decembrie. 

Capitală a țării, cu o populație de 2.112.483 locuitori în anul 2018, Bucureștiul a trecut 
prin alte numeroase încercări și prefaceri. O parte a vechiului oraș a dispărut în perioada 
regimului comunist, în furia de a șterge trecutul și istoria, alte clădiri au fost construite, acesta 

extinzându-se și modernizându-se continuu. Localități care la început de secol XX erau sate 
dincolo de barierele orașului sunt azi cartiere luxoase ale capitalei. Spre amintirea zilelor și a 
evenimentelor de acum 100 de ani, ce au dus la Marea Unire, stau mărturie o serie de 
monumente printre care Mormântul ostașului necunoscut, Monumentul eroilor aerului 

(Statuia Aviatorilor) și, nu în ultimul rând, Arcul de Triumf. 

 

 
Soldați germani pe Calea Victoriei din București 

Sursa: „Săptămâna Ilustrată”, 17 decembrie 1917 
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Câmpulung 

 

Câmpulung este așezat între două muscele (dealuri înalte acoperite de pășuni, fânețe 
și pomi fructiferi), pe Râul Târgului, și de-a lungul timpului a trecut de la statutul de sat la cel 
de târg, pentru ca la începutul secolului XIV să devină oraș și reședință a județului Muscel. 
Există urme ale locuirii acestor teritorii încă din epoca bronzului (1700-1600 î.Hr.), 
descoperirile arheologice atestând existența unui puternic centru economic încă din perioada 
geto-dacă. La începutul secolului XIII, pe teritoriul actualului oraș se stabilesc negustori sași, 
prima mențiune scrisă a orașului constituind-o piatra funerară a lui Laurencius de Longo-Campo, 
comite al comunității săsești. 

 
În tranșee, în zona montană 

Sursa: „Ilustrațiunea armatei”, 1 martie 1919 
 
După victoria de la Posada (1330), Basarab I (1310-1352) își stabilește la Câmpulung 

reședința domnească, dar la scurt timp, în 1369, Vladislav I Vlaicu (1364-1377) mută capitala la 
Curtea de Argeș, orașul păstrându-și statutul de reședință domnească temporară, nu înainte 
însă de a emite un hrisov prin care stabilea aici un punct de vamă. Aflat pe drumul comercial 
ce unea Țara Românească cu Transilvania, orașul se dezvoltă continuu. Din 1521 datează 
primul document cunoscut în limba română – Scrisoarea boierului Neacșu din Câmpulung –, în 
1552 doamna Chiajna (soția domnitorului Mircea Ciobanu) înființează aici o școală, pentru ca 
în 1669 să fie înființată prima școală obștească din Muntenia cu predare în limba română. 
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Domnitorul Matei Basarab instalează la mănăstirea Negru Vodă, în 1635, a doua tipografie din 
țară, iar în 1643 înființează prima fabrică de hârtie. 

 
La început de secol XX, Câmpulung avea în jur de 10.000 de locuitori, patru străzi 

principale, pavate cu bolovani, linie ferată, două piețe și două grădini publice, un gimnaziu, 
câte două școli primare de băieți și de fete, spital județean, prefectură, primărie, casa 
creditului agricol, telegraf, mai multe cofetării și cafenele și trei hoteluri. Erau deja ridicate o 
serie de edificii – Mănăstirea Negru Vodă, biserica domnească Doamna Chiajna, biserica Sf. 
Nicolae din Târg, biserica Sf. Treime (zidită de Matei Basarab), Vila Ștefănescu (în prezent, 
sediul Muzeului de etnografie și artă populară; clădirea a fost construită în 1735), Hotelul 
Regal (ante 1891), Cercul Militar –, altele fiind construite în primele decenii: clădirea Primăriei 
(1907; azi Casa de Cultură „Tudor Mușatescu“), Tribunalul (1907), precum și o serie de 
construcții civile (vile) aparținând unor personalități, azi toate declarate monumente istorice. 

Din punct de vedere economic, înaintea Primului Război Mondial, orașul avea 17 mori, 
mai multe pive de bătut postav, o fabrică de salam, o fabrică de hârtie, o fabrică de var și 
ipsos, în care lucrau aproximativ 250 de lucrători, restul ocupându-se cu producerea de șițe și 
donițe, olărie, croitorie, tâmplărie, fierărie, comerț sau agricultură. 

Având în vedere așezarea geografică, la intrarea în culoarul Rucăr-Bran, ce făcea 
legătura între România și Transilvania, orașul Câmpulung, ca de altfel întreaga zonă, a 
constituit un punct de apărare strategic, armatele inamice vizând pătrunderea prin culoar și 
înaintarea spre capitală, aici fiind dispusă Armata a II-a comandată de generalul Averescu. În 
prima jumătate a lunii octombrie 1916 sunt ocupate Rucărul, apoi localitatea Dragoslavele, 
astfel încât linia de apărare a fost stabilită între localitățile Dragoslavele și Câmpulung și pe 
vârful Mateiaș, pentru care s-au dat lupte timp de șase săptămâni: cei ce controlau vârful, 
controlau drumurile de acces spre Câmpulung și Târgoviște. Alte puncte de apărare, în care 
au avut loc îndelungate lupte, au fost la Valea Mare-Pravăț, Lerești și Nămăiești. În afară de 
poziția strategică a punctelor de apărare, armata română a fost ajutată și de populația civilă 
din zonă, în primul rând prin asigurarea convoaielor de aprovizionare. 

La 28 octombrie 1916 se ordonă o ofensivă generală pe toate trecătorile, iar la 30 
octombrie pornește atacul, însă armata română rezistă eroic, iar în data de 4 noiembrie, 
generalul Morgen cere încetarea ostilităților și retragerea la Bran pentru a încerca 
pătrunderea în România pe alt front. Astfel, armata română înregistrează o victorie meritorie, 
reușind să apere orașul Câmpulung. Din păcate însă, soarta orașului se decide nu printr-o 
luptă directă, ci în urma situației generale a frontului: inamicul reușise străpungerea frontului 
la Jiu și se îndrepta spre Pitești și Câmpulung pe direcția București. La data de 6 noiembrie se 
începe pregătirea unui plan de retragere spre Târgoviște a trupelor române ce apăraseră până 
atunci orașul. În data de 14 noiembrie, generalul Averescu primește înștiințarea că Armata I s-a 
retras la sud de Curtea de Argeș, lăsând descoperit flancul stâng al Grupului Nămăiești, iar în 
data de 16 noiembrie ordonă retragerea pe linia Poenari-Mățău-Stoenești.  
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Rămas fără apărare, în aceeași zi, 16 noiembrie 1916, trupele germane intră în 
Câmpulung fără luptă, iar parte a populației, care nu părăsise încă orașul, se retrage odată cu 
armata, restul rămânând să suporte rigorile noii administrații pentru care zonele ocupate 

reprezentau, în primul rând, resursă de alimentare a frontului cu bunuri. Asemeni celorlalte 
orașe ocupate, se raționalizează alimentele și încep rechizițiile: mărfurile magazinelor, textile 
(lenjerii, pături, perne etc.), metale (și prețioase, și neprețioase), material lemnos. Fiind 
localizat la poalele munților, în zonă împădurită, pentru a putea exploata mai bine materialul 

lemnos, ocupanții construiesc în oraș, în 1917, o fabrică de cherestea (care va funcționa până 
în 1931) și o linie ferată îngustă, ce ducea până la nord de Lerești, destinată a înlesni 
alimentarea cu materie primă a fabricii. 

În învățământ cursurile au fost suspendate, iar școlile închise, clădirile care nu au fost 
distruse în timpul luptelor, erau utilizate în alte scopuri: la Școala Normală a fost instalat un 
sanatoriu destinat armatei germane, iar în localul Școlii de meserii erau depozitate bunurile 
rechiziționate. 

În cursul anilor 1917-1918, Virgiliu Drăghiceanu poposește, în câteva rânduri, în 
Câmpulung: la începutul anului 1917, orașul era aproape pustiu, totul dispăruse din case, nu 

se găseau alimente, locuitorii pentru a nu muri de foame, se întorseseră la vremea trocului și 
peste tot se auzeau fierăstraiele fabricii de cherestea care tăiau și fasonau lemnul, pentru a-l 
transforma în putini, butoaie, lăzi. În iulie 1918, orașul era plin de militari, localurile închise și 
transformate în lagăre sau închisori, casele pustii – unele clădiri erau dărâmate de obuze, nicio 

perdea nu adia la ferestre, se simțea o răceală în aer. „Singurul birt: o cârciumă în piață, spre 
Crucea pârgarilor, care străjuiește de vre-o trei sute de ani întâmplările vremii.“ 

 
Vedere generală a orașului 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
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După război orașul Câmpulung și-a revenit cu greu: populația întoarsă din refugiu a 
găsit un oraș devastat, casele dărâmate sau golite de toate bunurile, căile ferate și șoselele 
distruse. În perioada interbelică s-au construit noi cartiere, iar populația orașului, în anul 1941, 
ajunsese la 16.872 locuitori, pentru ca azi să numere 36.058 locuitori. 

Din Cronica orașului Câmpulung Muscel, aflăm că la 10 februarie 1925 Câmpulungul 
este declarat stațiune climaterică, iar în 1928 se construiește termocentrala de la Schitu-Golești, 
care furnizează energie electrică atât pentru oraș, cât și Bucureștiului. În 1942, în oraș sunt 
înregistrate oficial: 70 de cârciumi și restaurante, 20 de manufacturi, 8 brașovenii, 4 lipscănii, 
20 de măcelării, o blănărie, 8 librării, 2 olării, 6 sticlării, un magazin de mode, 6 pescării, 6 
cofetării, 3 ceasornicării, 2 drogherii și 4 depozite de cherestea. În timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, în locul fabricii de hârtie este înființată o secție a întreprinderii IAR Brașov, iar 
la terminarea războiului aici se vor produce motocicletele românești IMS-53, apoi primul 
autoturism de teren IMS-57 și după 1980 autoturismul ARO. În 1969 se înființează Combinatul 
de Lianți, azi Holcim S.A. 

În 1928 se inaugurează, în fața Hotelului Regal, monumentul eroilor, însă mărturie a 
luptelor duse pentru apărarea orașului Câmpulung și a întregii zone a Muscelului stau 
numeroasele tranșee și gropi de obuz, încă vizibile pe culmile munților din jur, precum și 
numeroasele cruci ale mormintelor soldaților germani înmormântați în cimitirul din 
Dragoslavele. Mausoleul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial din satul Valea Mare Pravăț, 
sau, așa cum este el cunoscut, Monumentul de la Mateiaș a fost construit în perioada 1927-
1935 și este format din capelă, osuar și turnul simbolizând o cruce, un muzeu, un basorelief și 
o cupă din piatră de Albești în care arde o flacără. În interior este gravată următoarea 
inscripție: „V-am adunat aici, eroi ai munților, dealurilor și câmpiilor Muscelului și Argeșului, ca un 
pios omagiu pentru vitejia de a plămădi, din sângele vostru împreună cu alți fii ai țării, întregirea 
Neamului Românesc.“ 
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Cernăuți 

 

Prima mențiune a orașului Cernăuți apare la 8 octombrie 1408, într-un hrisov emis de 
domnitorul Alexandru cel Bun prin care se acordă privilegii negustorilor din Liov. „Țara 
fagilor“ intră, începând cu 1774, sub stăpânire austriacă, iar Cernăuțiul devine reședință a 
ducatului Bucovina. În secolul XIX, Aron Pumnul și frații Hurmuzaki întrețin la Cernăuți un 
focar de cultură românească, păstrând strânse legături cu intelectualitatea moldovenească. 

La început de secol XX, orașul avea o populație de 59.171 locuitori, români, ruteni, 
poloni, slovaci și boemi. Ei se ocupau cu industria și comerțul, orașul dispunând la început de 
secol de uzină de apă, uzină electrică, mori cu abur, o fabrică de teracotă, una de clopote și 
una de uleiuri vegetale, însă locuitorii mahalalelor practicau agricultura. 

 Două linii ferate principale uneau Cernăuțiul de Lemberg și Iași, iar una secundară de 
Noua-Suliță (Stroeștii de Jos), un district al orașului, deservite de două gări: una principală, 
aflată în partea veche a orașului, și una secundară la Volksgarten. Patru drumuri principale 
porneau de la Cernăuți, două spre Galiția, unul spre Rusia și unul spre România. Fiind 
reședință a ducatului, aici își au sediile guvernatorul, tribunalul (cu camera notarială și 
judecătoria specială), direcția de finanțe, procuratura, casieria centrală și inspectorul financiar, 
direcția poștă-telefon-telegraf, secția de exploatare a căilor ferate, autoritatea militară, un 
consul al României și unul imperial rus, precum și reprezentanți ai bisericilor greco-orientale, 
romano-catolice, greco-catolice, armene, evanghelice și comunităților evreiești. 

Învățământul era reprezentat de o universitate cu facultăți de filosofie (având secțiuni 
de litere și științe), drept și teologie, un liceu și un gimnaziu, o școală reală, o școală de 
meserii, una de învățători și alta de învățătoare, școală agronomică, conservator de muzică și 
mai multe școli populare de băieți și fete. Cea mai impozantă clădire este Palatul mitropolitan, 
ce cuprinde reședința mitropolitului, două capele, consistoriul și facultatea teologică cu 
internat. 

Încă de la începutul Primului Război Mondial pe teritoriul Bucovinei s-au desfășurat 
confruntări între armatele Imperiului țarist și cele ale Puterilor Centrale. La sfârșitul lunii 
august 1914, guvernatorul Bucovinei se retrage din Cernăuți la Vatra Dornei și odată cu el o 
parte a populației se mută în sudul Bucovinei sau se refugiază la Viena. La 2 septembrie 
trupele țariste intră în Cernăuți, austriecii recuceresc orașul pe 21 octombrie, pentru a fi 
reocupat de ruși în 26 noiembrie (moment în care se constituie un consiliu comunal în frunte 
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cu Constantin Hostiuc), apoi, în 1915, forțele ruse se retrag din Bucovina, pentru a o ocupa în 
vara anului 1916, iar în iulie-august 1917, austriecii intră din nou în oraș. 

 
Palatul Mitropolitan 

Sursa: „București și bogățiile României”, Editura de Propagandă „România“, București, 1938 

De această vâltoare de cuceriri, recuceriri și ocupări cea mai afectată a fost populația 
civilă. În scurt timp a început să se resimtă lipsa alimentelor. Problema s-a încercat a fi 
rezolvată prin confiscarea mărfurilor comercianților refugiați, însă, de cele mai multe ori, 
mărfurile erau ridicate din prăvălii fără procese-verbale, iar banii din vânzarea acestora 
ajungeau în buzunarul personal al executanților. Situația Cernăuțiului era asemănătoare cu a 
altor orașe ocupate. Se confiscau bunuri fie sub forma colectelor de lucruri necesare 
soldaților, fie sub forma rechizițiilor: recoltele anilor 1914-1918 și diverse materiale necesare 
armatei – mijloace de transport, animale, lână, aramă, piele, petale prețioase etc. Oamenii 
erau trimiși la muncă forțată în folosul ocupanților sau la corvoadă – utilajele erau 
rechiziționate cu tot cu conducătorul lor. În afara acestor rechiziții, mai existau și actele de jaf 
și distrugere. Există mărturii conform cărora soldații intrau în case, indiferent dacă erau 
părăsite de cei plecați în refugiu sau proprietarii locuiau încă în ele, și „rechiziționau“ tot ce se 
putea: covoare, lenjerie, pături, tablouri, dar și dulapuri, mese și scaune. Au fost devastate 
școli, muzee și clădiri administrative. 

În august 1916, atunci când România a intrat în război, a revendicat, printre altele, și 
alipirea Bucovinei la restul țării, semnând, la București, un tratat cu țările Antantei prin care 
acestea îi recunoșteau drepturile asupra teritoriilor din Transilvania, Banat, Maramureș, 
Crișana și Bucovina. În momentul enunțării acestei revendicări, Iancu Flondor, reprezentant al 
curentului unionist, redactase deja, încă în prima parte a anului 1915, un „Memoriu privitor la 
fruntariile Bucovinei“, în care demonstra – istoric, etnografic, economic și cultural – drepturile 
românilor în teritoriul dintre Prut și Siret și recomanda ca acest teritoriu, inclusiv orașul 
Cernăuți, să nu fie cedat. 
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La Viena, parlamentarii români formau ceea ce se numea „Clubul român“: președinte 
Constantin Isopescul-Grecul și Gheorghe Sârbu, membri ai Partidului Național, Aurel Onciul, 
(președinte) și Teofil Simionovici (membru) din Partidul Democrat și Alexandru Hurmuzaki, 
care nu aparținea nici unui partid politic. Parlamentarii români aveau două programe politice: 
unul care susținea autonomia Bucovinei și altul, în care făceau concesii și erau dispuși să 
cedeze Ucrainei partea de Nord, până la Prut. Aurel Onciul era filo-austriac, el militând pentru 
rămânerea Bucovinei în cadrul Imperiului. Pe lângă acțiunile diplomatice derulate de 
parlamentari la Viena, mai intensă a fost activitatea derulată de refugiații bucovineni în 
regatul român. Ei au pornit o propagandă națională publicând diverse articole, mai întâi în 
cotidianele bucureștene, iar mai apoi în „Revista Bucovinei“, întemeiată de ei în 1916.  

Momentele decisive ale unirii Bucovinei cu România s-au desfășurat în lunile 
octombrie și noiembrie ale anului 1918, când în Bucovina se regăseau puțini intelectuali, mare 
parte a lor fiind recrutați pe front. La 12 octombrie 1918, la îndemnul lui Sextil Pușcariu, se 
hotărăște înființarea unui ziar românesc, „Glasul Bucovinei“, al cărui prim număr a apărut în 
ziua de 22 octombrie. La 17 octombrie a fost lansat manifestul imperial, iar Sextil Pușcariu 
încearcă zadarnic să-l convingă pe Aurel Onciu de nevoia schimbării atitudinii vizavi de poziția 
Bucovinei în noul context politic, însă acesta din urmă negociază cu ucrainenii împărțirea 
stăpânirii asupra Bucovinei. 

Pe 27 octombrie 1918 a fost convocată o adunare a reprezentanților românilor din 
Bucovina, care se declară adunare constituantă, alege un Consiliu Național format din 50 de 
membri și decide unirea Bucovinei cu celelalte țări românești. La 6 noiembrie 1918 ucrainenii 
ocupă oficiile publice din Cernăuți, ceea ce va pune sub semnul îndoielii izbânda acțiunilor 
inițiate de Sextil Pușcariu și Iancu Flondor. Însă, în ziua de 11 noiembrie 1918 armata română 
intră în Cernăuți și restabilește controlul întregii provincii, iar a doua zi se constituie guvernul 
alegându-l președinte pe Iancu Flondor. Intelectualii români refugiați în regat se întorc la 
Cernăuți – în frunte cu academicianul Stefanelli și profesorul Ioan Nistor, însoțiți de o 
delegație basarabeană condusă de Pan Halippa – și în Consiliul Național Român, în data de 25 
noiembrie, sunt cooptați 50 de noi membri, inclusiv o parte a refugiaților. La 28 noiembrie 
1918, în Palatul Mitropolitan, se întrunește Congresul General al Bucovinei sub conducerea lui 
Iancu Flondor, în cadrul căruia se hotărăște unirea „necondiționată și pentru vecie“ a 
Bucovinei cu România. 

Azi orașul se află în Ucraina, fiind înfrățit, din anul 2003, respectiv 2010, cu orașele 
Suceava și Timișoara din România. Economia e reprezentată de industrie, comerț și servicii, în 
special turism, domeniu în care politicile consiliului local sunt îndreptate spre valorificarea 
potențialului cultural și recreațional al orașului. De la câteva întreprinderi industriale la 
început de secol XX, azi Cernăuțiul dispune de întreprinderi ce activează în domeniile: 
industrie alimentară, ușoară, construcții de mașini (pentru rafinării și pentru agricultură), 
procesarea lemnului, producția de hârtie, industrie chimică și metalurgică, producție de 
echipamente electronice. 
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Învățământul este reprezentat de 18 instituții de învățământ superior (universități, 
institute și colegii), 46 de școli de limbă ucraineană, patru licee de limbă română, două de 
limbă rusă, un gimnaziu cu predare bilingvă ucraineană și rusă, trei școli de sport, un Club al 
tinerilor tehnicieni, un Centru municipal pentru activități științifice și tehnologice recreative și 
două Școli Duminicale, una în limba germană și una în limba polonă. O multitudine de teatre 
și muzee întregesc peisajul cultural al orașului, mulți numindu-l azi „Mica Vienă“ sau 
„Alexandria Europei“. 

 
Imagine din Cernăuți 

Sursa: „București și bogățiile României”, Editura de Propagandă „România“, București, 1938 
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Chișinău 

 

Orașul Chișinău este atestat documentar la 1436 ca localitate pe malurile mlăștinoase 
ale râului Bâc, însă descoperirile arheologice relevă urme de locuire a zonei din epoca de 
piatră și cea timpurie a fierului. O a doua atestare documentară datează din 1466, fiind vorba 
despre un act de proprietate emis de domnitorul Ștefan cel Mare. La mijlocul secolului XVII 
devine moșie mănăstirească și târg. La sfârșitul secolului XVII și pe parcursul celui următor 
este incendiat și devastat în mai multe rânduri, dar este reconstruit astfel încât, la sfârșitul 
secolului XVIII, Chișinăul este un oraș cu 300 de case, biserici (din care una domnească), cu 
prăvălii și beciuri pentru mărfuri. La începutul secolului XIX, odată cu anexarea Basarabiei, 
Chișinăul devine centru al acestei provincii, în 1814 dispunând de 22 de tăbăcării, cinci fabrici 
de saftian (piele subțire și fină de capră), 18 de lumânări, patru de săpun și trei vopsitorii. 

În a doua jumătate a secolului XVIII începe procesul de modernizare a orașului: în 1860 
firul telegrafic îl va lega de Rusia și apare primul ziar oficial, în 1870 se încep lucrările pentru 
construirea căii ferate Chișinău-Odessa, care se termină puțin înainte de războiul din 1877-1878, 
iar la 1904 orașul era deja legat cu Iașiul printr-o cale ferată prin Ungheni. Se pavează străzile, 
se introduce tramvaiul cu cai, înlocuit în 1912 de tramvaiul electric, iluminatul cu seu este 
înlocuit de cel cu petrol, iar mai apoi cu cel electric. La 1814, singura tipografie din Basarabia 
era tipografia Eparhială din Chișinău, la 1843 deschizându-se una particulară, iar primăria 
înființează, în 1832, o bibliotecă, care va fi închisă și ulterior redeschisă în 1880. 

La începutul secolului XX Chișinăul avea o populație de 131.300 locuitori, Teatru 
Național, Muzeu național, Muzeu de arheologie bisericească, 18 tipografii, 33 de biserici și 
capele ortodoxe, o biserică catolică, una armenească, 67 de sinagogi și case de rugăciuni și 
mai multe societăți culturale și științifice: Societatea de Arheologie bisericească, Societatea 
Istorico-Literară „B.P. Hașdeu“, Societatea „Ateneul Popular al Moldovei dintre Prut și Nistru“ și 
filiala Caselor Naționale din București. Dintre ziarele și revistele de limbă română ce apăreau la 
început de secol – „Basarabia“, „Viața Basarabiei“, „Moldovanul“, „Glasul Basarabiei“ sau 
„Cuvântul Moldovenesc“, care a apărut în perioada Primului Război Mondial – este de 
menționat revista „Luminătorul“, cu o apariție neîntreruptă din 1908 până azi. Din punct de 
vedere al învățământului, atât de stat cât și particular, în Chișinău funcționau o Universitate 
populară (cu trei secții: literară, juridică, științifică-medicină), o școală de viticultură, patru licee 
de băieți, trei de fete, patru școli medii, două școli normale, una de „conducătoare“ de 
grădinițe, un seminar superior și unul inferior, 37 de școli primare și 26 de grădinițe și două 
grădini publice. 
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Din punct de vedere economic, la început de veac, în oraș se găseau 100 de grădini de 
zarzavat, 1776 grădini cu pomi, trei plantații de tutun, două fabrici de prelucrare și o fabrică 
de țigarete, 12 mori cu aburi și patru de vânt. Din Dicționarul geografic al Basarabiei, publicat 
în 1904, aflăm că industria era bine reprezentată: două fabrici de spirt și șase de băuturi 
spirtoase, două fabrici de bere, o fabrică de butii și una de fontă, un atelier de mobilă de fier, 
cinci fabrici de cărămidă, o uzină pentru topirea seului, patru de lumânări și două de săpun, 
două fabrici de pesmeți, două de bomboane, halva și rahat, trei de apă gazoasă și cinci fabrici 
de rachiu de fructe, toate aducând un venit de 1.241.500 ruble. Comerțul era însă mult mai 
bine reprezentat, în Chișinău existând 1.912 magazine care aduceau un venit de 21.553.100 
ruble: 270 de magazine de îmbrăcăminte, alte 254 magazine detailiste, 427 hoteluri, hanuri și 
cârciumi, 684 de magazine cu obiecte de gospodărie, 54 de magazine cu obiecte industriale, 
mașini agricole, petrol, vată, tutun, opt librării, precum și afaceri de bancă ce aduceau 
aproape 24% din totalul veniturilor comerciale. 

 
Palatul Primăriei 

Sursa: „București și bogățiile României”, Editura de Propagandă „România“, București, 1938 
 

Odată cu declanșarea revoluției în Rusia, pe parcursul anului 1917, la Chișinău au loc o 
serie de manifestări, întruniri și conferințe, în urma cărora se evidențiază cu pregnanță spiritul 
național și dorința de a avea o viață politică proprie, se cere școală națională și începe să se 
vorbească limba română. La sfârșitul lunii martie 1917 se constituie Partidul Național 
Moldovenesc, președinte fiind ales Vasile Stroescu, partid ce devine principalul promotor al 
mișcării naționale și impune ideea autonomiei Basarabiei. În data de 20 octombrie 1917, 
înaintea începerii congresului, cei 500 de delegați participanți defilează pe străzile Chișinăului 
arborând steaguri tricolore. În cadrul congresului se afirmă hotărârile cu privire la organizarea 
Basarabiei: autonomie teritorială și politică, armată națională, reformă agrară, oprirea 
colonizărilor, naționalizarea învățământului și constituirea Sfatului Țării, format din 150 de 
deputați (105 moldoveni și 45 reprezentanți ai minorităților).  
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Sfatul Țării, având ca președinte pe Ion Inculeț, își începe activitatea în data de 21 
noiembrie 1917, în localul Liceului nr. 3 de băieți „Al. Donici“, ale cărui cursuri fuseseră 
suspendate la începutul războiului. Clădirea, construită în anii 1902-1905, a fost transformată 
inițial în spital militar, însă alegerea acesteia drept sediu al viitorului parlament s-a datorat 
existenței unei stații telefonice și a 70 de locuri de cazare, ședințele Sfatului Țării ținându-se 
aici până în anul 1919, când a redevenit liceu. 

La 24 noiembrie Sfatul Țării declară autonomia Basarabiei, pentru ca la 2/15 decembrie 
1917 să fie proclamată Republica Democratică Moldovenească. În urma cererilor repetate 
adresate statului și armatei române, pe parcursul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 
1918, de a ajuta la menținerea ordinii și siguranței, la 13 ianuarie 1918, Divizia 11 sub 
comanda generalului Ernest Broșteanu intră în Chișinău, iar la 24 ianuarie 1918 a fost emisă 
Declarația de proclamare a independenței. În urma pretențiilor ridicate de autoritățile 
ucrainene de a alipi proaspăta Republică Moldovenească la Ucraina, are loc la Iași, în 26 
februarie, o primă întrevedere între autoritățile române și reprezentanții Sfatului Țării și ai 
guvernului de la Chișinău în vederea discutării posibilității unirii României cu Republica 
Moldovenească. O a doua întrevedere are loc, tot în Iași, la 20 martie 1918, când se decide 
unirea și se discută modalitatea de realizare a ei, pentru ca la 27 martie, Sfatul Țării să voteze 
unirea cu România, în prezența prim-ministrului român Alexandru Marghiloman și a 
ministrului de Război generalul Constantin Hârjeu. În aceeași seară se ține un Te-Deum la 
Catedrală, oficiat în limba română, apoi miniștrii trec în revistă trupele din curtea Catedralei, 
pentru ca la ora 21:00 să înceapă banchetul oferit de Alexandru Marghiloman în sala de 
concerte a cazinoului din Chișinău. În aceeași seară, în sala cazinoului trebuia să aibă loc un 
concert susținut de George Enescu și cu o jumătate de oră înainte de începerea concertului, 
Onisifor Ghibu îi cere muzicianului să amâne concertul. Inițial acesta refuză, dar după ce i se 
expune motivul amânării, exclamă: „În fața situației date, sunt de acord și cu amânarea 
concertului, și cu România până la Nistru și până la Tisa.“ 

Dincolo de o conjunctură favorabilă, evenimentele care au dus la Unirea Basarabiei cu 
România, s-au datorat în mare măsură unor personalități basarabene ce au promovat și 
întreținut sentimentul național românesc: Ion Inculeț, Pantelimon Halippa, Daniel 
Ciugureanu, Vladimir Herța, Ion Pelivan, Constantin Stere, Ion Buzdugan și mulți alții. 

Dezvoltarea orașului continuă după încheierea războiului. În 1918 este fondată 
Universitatea Populară Moldovenească, președinte fiind Pan Halippa, pentru ca, în 1934, tot el 
să fondeze Institutul Social Român, prima instituție de științe academice a Basarabiei. La 
Chișinău se deschid tipografii, biblioteci, teatre, cinematografe, mai multe școli (de remarcat 
că în perioada interbelică activau aici 3 școli superioare de muzică: Conservatorul Național, 
Conservatorul Municipal și Conservatorul Unirea) și începe editarea mai multor ziare și reviste. 
Se dezvoltă, de asemenea, industria și comerțul – apare prima moară mecanizată, fabrici de 
pâine, mezeluri, limonadă, bomboane, încălțăminte, tricotaje și blănuri – și se organizează 
expoziții industriale și agricole. 
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Azi municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova. Cu o populație de 779.800 
locuitori, el este un puternic centru cultural și cel mai mare centru economic, având industrie 
alimentară, industrie ușoară, construcții de mașini, industrie chimică etc. ce asigură 45% din 
volumul produsului intern brut al țării. 

 
Liceul de băieți nr. 3, locul în care și-a început activitatea Sfatul Țării 

Sursa: Carte poștală 
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Constanța 

 

Intrat în istorie purtând blazonul unui melanj între civilizația daco-getă și cea a 
strălucitei lumi grecești care a întemeiat aici în zona Mării Negre între secolele VII-V î.Hr. 
câteva colonii printre care și Tomisul (atestat în anul 657 î.Hr.), spațiul Constanței deține o 
bogată zestre de vestigii care mărturisesc trecutul poporului nostru. După o primă ipostază 
civilizatoare greacă, capitala Dobrogei de astăzi a trecut sub sceptrul Romei, prosperând 
odată cu întreg imperiul. Stăpânirea romană este, din perspectiva culturală, profund 
marcantă, iar prezența aici, în exil, a unuia dintre clasicii literaturii latine poetul Publius 
Ovidius Naso (43 î.Hr. – 17 d.Hr.), a conferit valoare spațiului dobrogean.  

Fără îndoială, orașul Constanța reprezintă una dintre vechile vetre ale spațiului 
românesc, cu o permanentă locuire din antichitate și până în zilele noastre. Poziționarea 
geografică strategică a determinat ca pe parcursul primelor secole de la întemeiere orașul să-
și schimbe adeseori stăpânirea, trecând de la o entitate statală la alta. Așa se face că în Evul 
Mediu, epocă în care se consacră și numele orașului, după o îndelungă apartenență bizantină 
și un scurt episod în care întreaga zonă a Dobrogei a făcut parte din statul feudal al 
voievodului Mircea cel Bătrân, Constanța a intrat, pentru o lungă perioadă, în stăpânirea 
Imperiului Otoman.  

 
Constanța. Vedere generală 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
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În plină modernitate, în secolul al XIX-lea, orașul Constanța era unul dintre micile 
porturi otomane la Marea Neagră, fiind o zonă cu o dinamică economică promițătoare care 
întrunea premisele unui posibil salt economic generat de comerțul pe mare. În această 
ecuație, la dezvoltarea sa a contat și construirea în 1860 a primei linii de cale ferată din partea 
europeană a Imperiului Otoman - Cernavodă- Constanța. Finalul războiului ruso-turc din 
1877-1878, la care și România a participat, pentru noi acesta având semnificația de Război 
pentru Independență, a consfințit prin Tratatul de Pace de la Berlin din 1 iunie -1 iulie 1878, 
revenirea Dobrogei la România și intrarea întregii zone într-o altă paradigmă de dezvoltare 
economică, socială și culturală.  

Evoluția Constanței în cadrul Regatului României a fost caracterizată pe de o parte de 
un profund respect față de diversitatea etnică, religioasă și culturală și față de această 
moștenire care și astăzi conferă un aspect cosmopolit orașului, iar pe de altă parte de o 
accelerare a urbanizării și a dezvoltării economice, acel salt de care vorbeam anterior, dar și de 
o integrare armonioasă în cadrul regatului. Podul Carol I, crearea Serviciului Maritim Român 
au fost doar câteva expresii ale acestei politici.  

În perioada domniei regelui Carol I (1866-1914), un veritabil ctitor modern al zonei, 
orașul este redesenat, acum au loc o mulțime de prefaceri edilitare care transformă Constanța 
într-un centru urban modern. De altfel, în 1909, aflat la Constanța cu prilejul inaugurării unor 
lucrări efectuate în portul Constanța, regele Carol I avea să numească orașul și portul său ca 
fiind ,, plămânul României”. În vremea lui Carol este inaugurat și Cazinoul din Constanța, în 
1910, o bijuterie a stilului Art Nouveau și cea mai mare clădire de acest fel din țară. Tot acum, 
Constanța și împrejurimile fac primii pași în domeniul care a consacrat, de aproape un secol 
zona și anume – turismul.  

Intrarea României în Marele Război, în noaptea de 27 spre 28 august 1916, când 
trupele române au trecut Carpații, avea să aducă teatrul de operațiuni militare în proximitatea 
orașului. Dobrogea devine un spațiu adânc disputat între trupele române care, cu mari 
eforturi, încearcă să apere zona de atacurile armatelor germano-bulgare. Astfel, între 1 și 6 
septembrie are loc bătălia de la Turtucaia, soldată, așa cum se cunoaște, cu un adevărat 
dezastru pentru țara noastră. Trupele generalului Constantin Teodorescu aflate la Turtucaia 
au fost înfrânte. Pe câmpul de luptă au căzut 6.000 de ostași români, iar alți 28.000 au fost 
luați prizonieri de armatele germano-bulgare de sub comanda lui Mackensen. Eșecul ulterior 
al operațiunii de la Flămânda din 1-5 octombrie 1916 a condus spre un deznodământ tragic 
pentru România.  

Dobrogea avea să fie ocupată de inamic, în condițiile în care aliatul rus, a refuzat să 
lupte și s-a aflat în permanență în retragere din fața armatelor germano-bulgare. Apărarea 
organizată de armata română pe linia Cernavodă - Constanța nu a putut rezista ofensivei 
Puterilor Centrale, iar în data de 22 octombrie 1916, orașul Constanța, deja evacuat de 
autorități cu câteva zile înainte, a căzut în mâinile inamicului. Trei zile mai târziu și zona 
Cernavodă a fost ocupată, iar Dobrogea se vedea ruptă și izolată de restul țării. 
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Perioada octombrie 1916-noiembrie 1918 în care Constanța s-a aflat sub ocupația 
germană a fost una caracterizată printr-un comportament vandalic al ocupanților, în special al 
trupelor bulgare, care au jefuit și devastat clădirile, bisericile și statuile orașului. Semnificativ 
fiind, în acest sens, episodul vandalizării statuii poetului Ovidiu. Din acest punct de vedere, 
Constanța, dar și zona Dobrogei au fost printre cele mai afectate de război și de prezența 
inamicului. Încheierea Păcii de la Buftea-București din 7 mai 1918 a consemnat ruperea 
Dobrogei și implicit a Constanței de România. Orașul era trecut sub administrația germană. 
Numeroase personalități constănțene aflate în refugiu în Moldova au protestat în permanență 
și au denunțat abuzurile trupelor de ocupație, dar și anexarea orașului și a Dobrogei de către 
Puterile Centrale. 

 
Centrul Constanței în 1916. Statuia poetului Ovidiu dărâmată de bulgari 

Sursa: Ionescu Dobrogianu, Tomi-Constanța, 1931 
 

Înfrângerea Germaniei și a aliaților săi a consemnat și revenirea Dobrogei și Constanței 
sub administrația românească, aceasta făcându-se treptat începând cu 30 noiembrie 1918 și 
până în primele luni ale lui 1919. Peisajul găsit de autorități și de populația întoarsă din 
refugiu erau unul sinistru. Zona era pur și simplu devastată de război: clădirile, portul, 
facilitățile petroliere. Reconstrucția avea să fie de durată, iar recunoașterea internațională a 
revenirii la România avea să se producă după o intensă bătălie diplomatică față de pretențiile 
Bulgariei care dorea să anexe Dobrogea. În plan internațional, tratatul de la Neuilly din 10 
decembrie 1919, restabilea granița României așa cum era în 1913, anulând pretențiile 
Bulgariei asupra zonei și conducând la retragerea armatelor aliate din zonă. 

După Marele Război, Constanța s-a refăcut cu mari eforturi ale statului și societății 
românești. Au trebuit ani de zile pentru ca urmele conflictului, devastările suferite de 
obiectivele economice să fie îndepărtate și infrastructura economică să fie repusă pe un trend 
ascendent. Lucrările urbanistice de înfrumusețare a orașului au continuat, s-au ridicat noi 
clădiri pentru instituții, s-au extins lucrările de pavare a străzilor, iluminatul public, cazinoul a 
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fost renovat și modernizat etc. Șantierul naval din Constanța avea să devină cea mai 
importantă unitate industrială a zonei. 

Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a afectat din nou orașul care a fost jefuit 
de trupele sovietice, iar instaurarea regimului comunist a adus cu el o nouă societate și un 
sistem politic totalitar. În plan economic, comunismul a generat o politică de industrializare 
forțată, iar acest fapt s-a tradus prin extinderea șantierului naval, ridicarea de noi unități 
industriale, dar și o extindere rapidă a cartierelor așezării, generată de migrația populației din 
mediul rural spre complexele industriale din oraș. Spre sfârșitul anilor ’80, municipiul 
Constanța era un uriaș conglomerat urban care îngloba în structura sa și zone ale litoralului 
românesc, acesta din urmă profund transformat cerințelor turismului de masă specific epocii. 

Revoluția din decembrie 1989 a consemnat trecerea țării noastre, dar și a orașului 
Constanța spre o nouă treaptă a evoluției sale. Astăzi, la Centenarul Marii Uniri, Constanța este 
al cincilea oraș al țării după numărul locuitorilor, are o economie puternică bazată pe 
industrie, turism, fiind un oraș modern cu aspirații europene.  
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Craiova 

 

Atestată la 1 iunie 1475, localitatea devine reședință a banilor de Oltenia, legată de 
familia boierilor Craiovești care deține această dregătorie între 1492 și 1535. Așezarea și târgul 
intră temporar în stăpânirea domniei, după alegerea lui Neagoe Basarab ca domnitor al Țării 
Românești. Atestată ca oraş în 1582. Moșie domnească în secolul al XVII-lea, Craiova, reședință 
a banilor olteni, devine un important centru comercial, cu un loc de târg, cu o comunitate 
semnificativă de negustori și meșteșugari. La 1700 este ridicat Hanul Hurezilor, important 
pentru dezvoltarea activităţii economice şi viitoare reședință a guvernatorului imperial 
austriac, după trecerea Olteniei sub stăpânirea Casei de Habsburg (1716-1737). Recunoscut 
centru comercial și punct vamal pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, Craiova este arsă 
aproape în întregime de turcii lui Pasvan Oglu, în iarna lui 1801. Îşi reia dezvoltarea după 
pacea de la Adrianopole (1829), devenind al treilea oraș din țară. Va da doi domnitori, 
Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei, dar va decădea treptat după pierderea rolului de reședință 
a caimacamului Valahiei Mici. Important centru revoluționar la 1848, orașul va fi, la 1860, 
sediul unei puternice răscoale a negustorilor și meșteșugarilor. Număra deja 22.444 de 
locuitori la 1859, fiind al 5-lea oraș din Principatele Unite, pentru a ajunge la aproape 30.000 în 
1880 și la 38.600 în 1895. Între 1860 și 1880 era unul dintre principalele orașe ale României 
moderne. Slaba prestație a administrațiilor locale a dus de câteva ori la dizolvarea consiliilor 
locale de către prefecți. Orașul a beneficiat de pe urma inaugurării căii ferate  
București-Pitești-Turnu Severin, din 1874 funcțională, iar din 1876 de introducerea trenurilor 
accelerate. Plasarea gării la nord a determinat extinderea orașului și spre această direcție. În 
1871 a fost inaugurat podul de la Jitianu, important obiectiv pentru dezvoltarea economică și 
comercială a Craiovei. La 1863 orașul dispunea de 107 ateliere și mici întreprinderi, la 1877 de 
două mori cu abur care, împreună cu morile pe vite, au asigurat pâinea necesară armatei 
române în timpul campaniei din 1877-1878. La 1880, Craiova înregistra aproape 30.000 de 
locuitori, peste 4.000 de case, 27 de biserici ortodoxe, o biserică catolică, trei sinagogi, trei 
clădiri administrative importante (Primăria, Palatul administrativ, Tribunalul), două cazărmi 
militare, șapte cafenele, două grădini publice, două mori cu aburi, 33 de străzi pavate, două 
spitale cu 98 de paturi, opt şcoli primare, liceu, Şcoală comercială, Şcoală de meserii, Şcoală 
normală, Pensionul Popovici. Din 1896 dispunea de iluminat electric.  

La începutul secolului XX, Craiova va beneficia de mandatul câtorva primari destoinici 
dintre care se detașează, de departe, liberalul Nicolae Romanescu (1898-1899, 1901-1904, 
1914-1916). Lui i se datorează major transformarea Craiovei într-un oraş modern, pe baza unui 
proiect serios de urbanizare care includea modernizarea căilor de comunicaţie şi a 
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transportului (tramvai, din 1912), ecologizarea mediului, prin desecarea bălţilor şi mlaştinilor, 
plantaţii masive şi extinderea parcurilor şi spaţiilor verzi (Parcul Bibescu, ulterior Parcul 
Nicolae Romanescu), electrificarea, alimentarea cu apă, modernizarea şcolilor şi a spitalelor. 
Dezvoltarea Craiovei este reflectată într-un document din 1913: oraşul avea 51.658 de 
locuitori, o suprafaţă de 1.180 ha, 233 de străzi, uzină electrică, alimentare cu apă, numeroase 
bănci, 3 spitale, un sanatoriu, 8 farmacii, 2 drogherii, Teatru Naţional, Biblioteca „Alexandru şi 
Aretia Aman” şi Muzeul naţional de antichităţi şi etnografie, Conservatorul El. Cornetti, 10 
ziare şi o revistă culturală, 3 cinematografie, 4 hoteluri, 4 mori, fabrici de maşini agricole, 
cărămidă, trăsuri, de ciocolată, tipografii, magazine comerciale, târg săptămânal. Era reşedinţa 
corpului I de Armată. Oraşul acumulase însă o datorie uriaşă, de 26.000.000 de lei, care 
înghiţea, la 1913, jumătate din veniturile sale. Orașul Craiova a fost vizitat în 1903 de Carol I.  

 
Soldații Regimentului nr. 1 Dolj înainte de plecarea pe front, Craiova, septembrie 1916 

Sursă : SJAN Dolj 
 

Societatea și ziarul „Carpații”, apoi secția craioveană a „Ligii pentru unitatea culturală a 
tuturor românilor” (24 ianuarie 1891) au devenit foarte active în vederea realizării idealului 
unității naționale, printr-o serie de manifestări culturale, cu diverși invitați locali sau naționali 
(Nicolae Iorga, 1915; Mihail Sadoveanu, Șt. O. Iosif, George Coșbuc, Octavian Goga, 1909-
1910), susținerea ziarului „Tribuna” din Arad (1907). În 1911 oraşul a găzduit congresul Ligii 
Culturale a tuturor românilor, filiala din Craiova fiind condusă, din 1910, de către Nicolae 
Romanescu.  

În ciuda neutralităţii proclamate de Consiliul de Coroană (3 august 1914), la Craiova au 
avut loc numeroase acțiuni proantantiste (declarații, apeluri, chemări) ale diferitelor 
personalități locale (Iulian Vrăbiescu, Nicolae Titulescu, generalul Argetoianu) sau ale unor 
comitete (Acțiunea Națională), societăți (Doamnele Craiovene). Începutul Primul Război 
Mondial marchează viaţa urbană a Craiovei prin: scăderea schimburilor poștale cu Europa 
occidentală, introducerea de restricţii vamale, a controalelor stricte în vânzarea/achiziţionarea 
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unor materiale utile industriei de război (cauciuc, explozibil), anunțuri legate de pregătirea 
populației în cazul unor bombardamente, lansării de lucruri otrăvite sau a activății unor 
spioni, sporirea măsurilor care-i privesc pe dezertorii armatelor combatante, inclusiv din 
rațiuni medicale (răspândirea unor boli precum variola, tifosul exantematic). 

Ulterior, intrarea României în război va duce la o atenție sporită față de mobilizare, 
evoluţia liniei frontului, inventarierea strictă a unor bunuri personale, utile pentru operațiunile 
militare: cai sau automobile personale, organizarea activității în fabrici, pregătirea depozitelor 
de alimente, organizarea în bune condiții a funcționării spitalelor și a alocării celor necesare, 
introducerea cenzurii militare, contracararea spionajului şi a veştilor false. 

 
Palatul Justiției din Craiova 

Sursa : Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
 

 Perioada de început a Primului Război Mondial surprinde Craiova în perioda celui de-
al doilea mandat al lui Nicolae Romanescu care conduce consiliul oraşului până la 5 noiembrie 
1916, după care se refugiază la Iaşi. În urma înfrângerii suferite în celebra „Bătălie a Jiului”, 
orașul va fi ocupat la 8/21 noiembrie 1916 de cuirasieri sub comanda maiorului Borke și trupe 
ale Diviziei 41 infanterie. Timp de doi ani, până în noiembrie 1918, oraşul va fi gestionat de 
administraţia militară germană. Unitățile militare din Craiova s-au distins în operațiunile 
militare, membri ai regimentului 5 vânători condus de lt.col. Vasile Gagiu fiind primii militari 
români care intră în Alba Iulia, în seara de 18 decembrie 1918 și participă, a doua zi, la intrarea 
solemnă, pe Poarta Leilor, eveniment păstrat grație fotografiilor lui Samoilă Mârza. De 
asemenea, mii de refugiați craioveni s-au stabilit în Moldova. O parte dintre personalitățile 
Craiovei, inclusiv în calitate de membri ai Consiliului Național al Unității tuturor Românilor, vor 
susține, de la Paris, eforturile de recunoaștere a României Mari (Nicolae Romanescu, Nicolae 
Titulescu, Nicolae Rusenescu, secretarul redacției ziarului „La Roumanie”, Jean Mihail, N.P. 
Guran, C.R. Geblescu, printre alții).  
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Moștenirea Primului Război Mondial și a realizării Marii Uniri vor fi conservate ulterior, 
chiar dacă, la 7 septembrie 1940, în Palatul „Jean Mihail” (actualmente Muzeul de Artă) din 
Craiova avea loc semnarea tratatului cu Bulgaria prin care România pierdea Cadrilaterul. 
Marcat de amprenta comunistă a urbanizării socialiste, orașul vede dispărând o parte din 
clădirile sale vechi, mai ales în zona centrală a străzii Unirii (Corso-ul craiovean), dar va păstra o 
bună parte dintre cele care sunt legate de perioada Primului Război și al Marii Uniri (Palatul 
Prefecturii, Primăria, Casa „Nicolae Titulescu”, Casa „Nicolae Romanescu”, Palatul Vorvoreanu). 
O parte sunt restaurate și revalorificate astăzi, inclusiv prin promovarea moștenirii lor istorice.  
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Curtea de Argeș 

 

Asociată prin excelență cu mânăstirea cu același nume, loc de legendă (Legenda 
Meșterului Manole) și necropolă regală încă din Evul Mediu, Curtea de Argeș nu poate fi 
disociată de începuturile medievale ale Țării Românești. Atestată documentar la 1336, a doua 
reședință domnească după Câmpulung, ea a fost, totodată, sediul primei mitropolii ortodoxe 
a Țării Românești (1359), în vremea domnitorului Nicolae Alexandru (1352-1364), al bisericii 
episcopale, ridicate între 1512-1517, în vremea lui Neagoe Basarab (1512-1525), în cadrul 
ansamblului monahal de la mânăstirea Curtea de Argeș. Târnosită la 15 august 1517, în 
prezența patriarhului Constantinopolului, a fost refăcută succesiv în perioada domniilor lui 
Matei Basarab (1640), Șerban Cantacuzino (1682) și a mandatului episcopului Iosif Sevastias 
(1804). A cunoscut o amplă (și discutabilă) modificare a arhitecturii și picturii în perioada 
1875-1885, în timpul lucrărilor de restaurare coordonate de către André Emile Lecomte du 
Noüy, cel care va fi responsabil și de construcția Palatului Episcopal (1890).  

 
Biserica Mănăstirii Curtea de Argeș 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
 

 Localitatea, amintită tot mai des în documente din 1369, se pare că dispunea și de o 
biserică catolică, distrusă pe la 1628. De altfel, întreaga localitate va fi arsă de turci la 1737. În 
catagrafia din 1833 apar menționate biserica domnească „Sfântul Gheorghe”, cea din 
mahalaua Olari, Sf. Nicolae din Târg, Sf. Îngeri, Drujăști, Intrarea în biserică (construită de Petru 
Cercel, 1583) și Căprești-Adormirea Maicii Domnului.  
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 La 1849, Curtea de Argeș găzduia numeroși refugiați transilvăneni, cărora Constantin 
Leca le dona 1.200 oca de făină. Spre deosebire de Pitești, orașul a fost mai puțin activ la 1848, 
revenind în atenția publicului în perioada domniei lui Carol I, familia regală devenind 
interesată de complexul mânăstiresc, unde va fi și viitoarea necropolă regală.  

În 1897, grație unei donații testamentare lăsate de Ion, Maria și Constantin Teiuleanu, 
orașul urma să aibă o școală profesională de fete, găzduită chiar în casele Teiuleanu (1899-1936). 
Orașul va beneficia de introducerea căilor ferate. La 27 noiembrie 1898 era dată în exploatare 
linia ferată Pitești-Curtea de Argeș, cu o lungime de 38,435 km, parte a magistralei feroviare 
București-Pitești, începută în 1872.  

În perioada mandatului lui Theodor Damian (1911-1912), căsătorit cu fiica scriitorului 
Alexandru Odobescu, au loc câteva inițiative urbane importante: sunt începute lucrările de 
consolidare și restaurare ale Bisericii Domnești „Sf. Nicolae” (1912), are loc transferarea 
tipografiei Alexandru Valescu în localitate și apariția ziarului Vocea Argeșului. Orașul cunoaște 
o perioadă de dezvoltare dar era departe de a egala alte centre urbane din județ (în 1915 avea 
6.428 locuitori, de trei ori mai puțin decât Pitești). La începutul secolului XX, orașul dispunea 
de o fabrică de tuburi de ciment (o noutate în epocă!), iar la Școala de Meserii exista o secție 
specială de ceramică, continuând o tradiție vizibilă și în denumirea cartierului, fostei mahalale 
Olari. Orașul avea o comunitate de italieni extrem de activă economic. Din rândul ei 
proveneau și antreprenorii implicați în ridicarea unor clădiri de utilitate publică, precum 
școlile. Este cazul lui Augusto Antonio care ridica noua clădire a școlii primare din mahalaua 
Flămânzești (1914), o alta, Școala Mixtă Capu Dealului (1924) și o a treia, în suburbia Valea 
Sasului (1934). 

În 1914, orașul era condus de Dumitru Lăzărescu (mandat până în 1928). Proprietar, 
farmacist, funcționar public, acesta s-a implicat în realizarea câtorva proiecte importante ale 
urbei: organizarea Bibliotecii Populare „Neagoe Basarab” (1914), restaurarea picturii murale 
de la Biserica Domnească (1914), ridicarea unui nou local pentru școala primară de fete (1914). 
Micul oraș, stațiune turistică de asemenea, a devenit important prin construirea palatului 
regal unde regina Elisabeta avea să-și petreacă ultimii doi ani din viață (1914-1916).  

În timpul Primului Război Mondial, localitatea a fost ocupată de trupele germane, 
comandate de generalul Kraft, în data de 14/27 noiembrie 1916. În oraș, în timpul ocupației 
germane, a fost stabilit sediul Comandaturii de etapă mobilă 286 ale cărei ordine au devenit 
obligatorii pentru tot personalul administrativ și populația civilă rămasă. Rechizițiile de 
alimente au devenit firești, însă solicitările administrației militare germane au mers mai 
departe. Astfel, prin ordinul din 22 noiembrie 1917, primăriile care nu îndeplineau obligația 
colectării jirului și ghindei solicitate, erau amenințate, „drept primă pedeapsă”, cu sistarea 
cantităților de porumb și mălai „pentru hrana locuitorilor”. Curtea de Argeș a fost vizitată și 
apreciată de către Kaiserul Wilhelm I care s-a întâlnit aici, la 20 septembrie 1917, cu Alexandru 
Tzigara Samurcaș. Istoricul de artă român a lăsat o mărturie prețioasă acestui eveniment.  
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Trebuie menționat faptul că o parte dintre locuitorii săi au luptat în cadrul 
regimentului 4 Argeș, participant la operațiunile militare din 1916 și 1917, dar și la menținerea 
ordinii în Basarabia atacată de bolșevici (1918, 1920-1922). 

Orașul Curtea de Argeș a rămas fidel memoriei sale istorice, contribuind atât la 
dezvoltarea unei culturi comemorative în jurul necropolei regale de la biserica episcopală, 
unde au fost înmormântați, treptat, toți foștii suverani români din dinastia de Hohenzollern 
(Carol I -1914 și regina Elisabeta, Ferdinand I și regina Maria -1939, Carol al II-lea-2003, regele 
Mihai I -2018), cât și integrând, firesc, o serie de acțiuni dedicate memoriei foștilor combatanți 
din Primul Război Mondial. Astfel, în 1937, la inițiativa lui D. Udrescu, directorul școlii Carol I 
(actualmente școala gimnazială nr 1 „Carol I”), cu sprijinul episcopului Argeșului Grigore Leu, 
al primarului orașului, M. Ștefănescu Goangă și al învățătorilor din județul Argeș, era ridicată și 
plasată în incinta școlii o placă comemorativă în memoria tuturor eroilor, originari din Curtea 
de Argeș, care au murit în timpul războiului și pentru realizarea Marii Uniri. 

 În perioada comunistă prin amenajarea în zonă a unor facilități legate de industria 
energetică – Barajul de acumulare de la Vidraru, precum și prin construirea în 1974 a 
Transfăgărășanului, potențialul economic al orașului a crescut, în special în componenta sa de 
turism. Astăzi orașul este un cochet centru turistic, iar frumusețile zonei, precum și necropola 
regală atrag o mulțime de vizitatori dornici să cunoască mărturiile istoriei bogate ale acestor 
locuri.  

 
Vizita împăratului Germaniei la Curtea de Argeș, 1917 

Sursa: „Săptămâna Ilustrată”, 1917 
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Iași 

 

Atestat documentar printr-un hrisov din 1408 emis de către domnitorul Alexandru cel 
Bun, orașul Iași își începe parcursul său prin istorie mult mai devreme, iar mărturie stau 

descoperirile arheologice făcute de-a lungul timpului. Aveau să treacă aproape două secole 
până când Iașiul avea să devină capitală a întregii Moldove, funcție pe care o deține simbolic 
și astăzi. Până atunci, Iașiul a fost curte domnească, servind în acest scop inclusiv 
domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Începuturile sunt dificile, căci, în primele decenii ale 

secolului al XVI-lea, orașul a fost incendiat de către tătari. De altfel, pe durata Evului Mediu, 
orașul avea să mai fie incendiat ori ocupat de otomani, polonezi, cazaci sau tătari. Statutul de 
capitală îl primește de la domnitorul Alexandru Lăpușneanu (1552-1561, 1564-1568) în anul 
1564, dar consolidarea acestuia se face greu, concurența vechii cetăți de scaun Suceava fiind 

acerbă.  

 
Gara Iași 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
 

La 27 mai 1600, Iașiul este locul de unde Mihai Viteazul emite un document care atestă 
prima unire a celor trei țări române, domnitorul intitulându-se ,,Io Mihail voievod, din mila lui 
Dumnezeu, domn al Țării Românești și al Ardealului și al Moldovei”. Am putea spune că încă 
de la 1600, orașul acesta are vocația de a fi o capitală a unirii tuturor românilor.  
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În zorii modernității, Iașiul este un oraș cu clădiri frumoase, împodobit cu o salbă de 
biserici precum Trei Ierahi, Galata, Cetățuia, dar, în același timp, este și locul unei puternice 
mișcări de emancipare națională care are în frunte pe cei care vor declanșa scânteia revoluției 
de la 1848 și ulterior vor realiza prima unire, conturând proiectul unui stat român modern: 
Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi. 

Iașiul este, desigur, orașul care în secolul al XIX-lea are o contribuție esențială la 
crearea și fundamentarea României moderne. Are, fără îndoială, în destinul său această aură a 
capitalei care adună în jurul său energiile și forțele acestui neam. Unirea de la 1859 este rodul 
activității patrioților moldoveni ai vremii. În epocă, acest fapt se va traduce prin atribuirea 
denumirii de ,,leagăn al unirii”, iar, ulterior, Carol I îi va spune Iașului ,,a doua capitală”.  

Cultura română, în forma sa clasică, își găsește, probabil, cea mai frumoasă expresie în 
mișcarea junimistă condusă de Titu Maiorescu și pornită din acest veritabil oraș al culturii de 
care Eminescu și Creangă sunt profund legați prin opera și viața lor. Epoca modernă îi mai 
conferă Iașului și atributele de a fi locul unde s-a edificat cea mai veche universitate din 
România, al unor premiere culturale desfășurate aici de-a lungul veacului al XIX-lea. Dincolo 
de idei, modernitatea se traduce la Iași și prin amenajări edilitare precum Parcul Copoului, ori 
prin numeroase palate și edificii impunătoare (Palatul Roznovanu, Clădirea Universității, a 
Teatrului, Catedrala Mitropolitană, Gara centrală, ca să numim câteva). Acestea sunt valoroase 
bijuterii arhitectonice prezente și astăzi ca o mărturie a trecutului încărcat de istorie al 
orașului. 

Izbucnirea Primului Război Mondial și participarea Regatului României alături de 
Antantă se constituie drept un episod important, dar și definitoriu al rolului pe care Iașiul îl 
joacă în vreme de război. Campania militară a armatei române din anul 1916 soldată cu un 
veritabil dezastru, a obligat elita conducătoare să ia decizia de a evacua armata și 
administrația în Moldova.  

Din acest motiv, între 1916 și 1918, Iașiul devine capitală a României. Nu este, însă, un 
loc de refugiu. Este o capitală a rezistenței până la capăt și a renașterii naționale. Retragerea 
armatelor române și ruse, a administrației, precum și refugiul unei însemnate părți a 
populației din Muntenia ocupată de germani, pune orașul Iași și autoritățile sale în fața celei 
mai mari încercări din istoria sa. Lipsa spațiului locativ, a alimentelor, condițiile precare de trai 
au fost factorii care au condus la declanșarea epidemiei de tifos exantematic, o adevărată 
catastrofă care a dus la pierderea a 300.000 de vieți omenești. Numeroasele mărturii ale epocii 
amintesc cu durere acest episod. Și parcă dramele nu se mai sfârșeau în acel interval de 
trecere între anii 1916-1917. În noaptea de revelion 31 decembrie/1 ianuarie 1917, la Ciurea, 
lângă Iași, are loc cea mai mare catastrofă feroviară din istoria CFR soldată cu peste 650 de 
morți și sute de răniți. Orașul este trist, lipsit de fastul și veselia de altădată. De Crăciunul 
anului 1916, Regina Maria nu găsește o floare să-și împodobească locuința. Vâscul cules din 
parcurile orașului va ține locul buchetelor chic aduse altădată direct de la Paris. Casa din Iași 
unde locuiește temporar regina a fost numită ,,Inima Iașului”, căci aici aflau ajutor cei sărmani. 
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Sunt doi factori care dau mesaje de speranță și încurajare. Unul este Nicolae Iorga, cel 
care, în 16 decembrie 1916, rostește în parlament un emoționant, dar și profetic discurs 
încheiat cu vorbele: ,,vom fi iarăși ce am fost și mai mult de atât”. Celălalt factor este Regina 
Maria al cărei optimism și forță sunt inspiratoare. Regina este cea care îi declară curajos și ferm 
lui Alexandru Averescu: generale, eu sunt englezoaică, iar englezii nu știu să piardă”.  

În anul 1917, la Iași se pregătește miracolul renașterii armatei române, se iau marile 
decizii care vor duce la victoriile de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Tot din Iași, va porni unirea 
simbolică, întrucât aici sosesc pe 8 iunie primele batalioane de voluntari ardeleni care vor 
lupta pentru cauza națională. Iașiul este locul unde Parlamentul, la îndemnul regelui 
Ferdinand, votează două reforme esențiale pentru fondarea României Mari: reforma 
electorală și cea agrară.  

 
Depunerea jurământului de către voluntarii ardeleni la Iași, 1917 

Sursa: ANR 

Iașiul mai are un merit aparte, anume că este locul unde, în primele luni ale anului 
1918, se sprijină destinul românesc al Basarabiei. În numeroase rânduri oamenii politici din 
Basarabia vin la Iași, iar pe 30 martie 1918, o impresionantă delegație aduce regelui Ferdinand 
actul de Unire cu România, act votat de Sfatul Țării la 27 martie 1918. Inclusiv unirea Bucovinei 
este pregătită la Iași, oamenii politici din fosta provincie austro-ungară sfătuindu-se cu liderii 
aflați la Iași, după cum afirmă I.G. Duca în memoriile sale. De altfel, în ultima zi a prezenței 
familiei regale la Iași, 17/30 noiembrie 1918, delegația bucovineană aduce regelui actul de 
unire. Odată cu plecarea familiei regale din Iași, aici se încheia o adevărată epopee a 
rezistenței și a renașterii naționale. Cu acest episod dramatic, dar și înălțător al istoriei noastre, 
Iașiul s-a dovedit a fi un adevărat leagăn al nașterii României Mari. 

În perioada interbelică, orașul și-a continuat parcursul său de dezvoltare, numeroase 
lucrări edilitare având loc acum. De departe, Palatul Culturii (clădire de factură neogotică 
ridicată între anii 1906-1925), operă a arhitectului Ion D. Berindei este cea mai impresionantă 
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mărturie în acest sens. Pe parcursul celor două decenii de pace, Iașiul și-a întărit și mai mult 
atributele culturale, dar și-a dezvoltat și zona economică, orașul devenind, așa cum se arăta în 
,,Enciclopedia României” din 1938, un puternic centru economic axat pe comerț, industrie 
textilă și chimică. 

Anii celui de al Doilea Război Mondial au adus aici prigoana antisemită și martiriul a 
numeroși evrei, dar și purtarea unor lupte grele între trupele române, germane și sovietice. În 
august 1944, orașul avea să fie ocupat de Armata Roșie. După instaurarea comunismului, 
orașul și-a sporit numărul de locuitori, dar și zestrea industrială prin ridicarea unor noi fabrici. 

În perioada care a urmat transformărilor de după 1989, Iașiul s-a poziționat ca al doilea 
oraș al României după numărul de locuitori, astăzi fiind un oraș cu un potențial economic 
însemnat. Industria textilă, auto, metalurgică și domeniul IT fiind, alături de comerț, motorul 
creșterii și dezvoltării zonei. Componentele culturale, universitare ale orașului sunt și ele în 
plină expansiune, iar astăzi în anul Centenarului, municipalitatea ieșeană este una dintre 
puținele administrații locale românești care are un departament special care se ocupă de 
marcarea așa cum se cuvine a Centenarului Primului Război Mondial și a Marii Uniri. 
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Mărășești 

 

Numit într-o publicație interbelică drept ,,Un Ierusalim al neamului românesc” 
Mărășeștiul este o străveche vatră de locuire românească, urmele de viețuire descoperite aici 
de arheologi datând încă din epoca bronzului. Atestarea documentară a localității își are 
începuturile în Evul Mediu, unele surse istorice consemnând diverse acte emise în anii 1392 
sau 1455 ca fiind primele dovezi ale existenței așezării, dar cel mai sigur document care atestă 
Mărășeștiul este cel emis de către domnitorul Vasile Lupu în 20 septembrie 1651 (alte surse 
menționează același document, dar îl datează 1641) prin care confirmă lui Lupașcu Armașu 
partea sa de moșie de aici, din Mărășești. 

 
Gara Mărășești, 1917 

Sursa: Biblioteca Academiei Române 
 

Pe întreg parcursul evului mediu, dar și al epocii moderne, Mărășeștiul este un mic sat 
care trăiește din agricultură și meșteșuguri, după cum reiese din datele cuprinse în Catagrafia 
(recensământul) din 1774, care ne arată că satul avea 57 de case, iar locuitorii erau agricultori 
și meșteșugari. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în anul revoluției franceze, 1789, Mărășeștii 
devin teatru de război, fiind incendiat în timpul conflictului dintre Rusia, Austria și Turcia. La 
scurt timp, oamenii reclădesc așezarea, iar viața revine la normal. 

În secolul al XIX-lea, localitatea devine un important punct de tranzit, iar acest fapt se 
reflectă pozitiv asupra economiei așezării și are ca efect creșterea importanței Mărășeștiului în 
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zonă și sporirea populației la 1.300 de locuitori, în 1865. Aici se înființează o stație de poștă, în 
1853, iar șase ani mai târziu se construiește șoseaua Mărășești-Focșani-Brăila. Este demn de 
consemnat faptul că în februarie 1859, în drumul său de la Iași la București, domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza se oprește aici timp de cinci zile, la curtea boierului Costin Catargiu, tatăl 
Mariei Obrenovici cea care, mai târziu, va fi mama celor doi copii ai lui Cuza. 

Sosirea căii ferate prin inaugurarea liniei Bacău-Mărășești și construirea unei gări la 
Mărășești, în 1872, reprezintă un alt element care contribuie la progresul așezării, iar acest 
fapt va conduce spre noi oportunități de dezvoltare. Astfel, spre sfârșitul secolului, aici se vor 
înființa noi unități economice, dintre care menționăm fabricile de zahăr și de produse chimice, 
care vor concentra în jurul lor forța de muncă de aici. 

Legat de Mărășeștiul sfârșitului de secol XIX, mai consemnăm și o premieră și anume 
construirea liniei Buzău - Mărășești, inaugurată în 1881 la Focșani în prezența regelui Carol I. 
Era prima linie proiectată și construită integral de către inginerii români. Prin această realizare, 
Mărășeștiul devenea un important nod feroviar spre Iași, Galați și Suceava și primea o opțiune 
serioasă pentru a aspira la condiția urbanității. De altfel, în 1908, Mărășeștiul întreprinde 
aceste demersuri bazându-se pe faptul că fața așezării se schimbase prin ridicarea unui spital, 
pavarea străzilor, introducerea iluminatului public. Statutul de oraș îl va primi, însă, prin 
hotărâre a Parlamentului abia în 1920. 

În 1916, precum întreaga țară și Mărășeștiul este angrenat în mecanismul Războiului 
pentru Întregire Națională zona frontului ajungând aici spre sfârșitul anului, iar în apropierea 
așezării a fost stabilită frontiera dintre zona ocupată de către armatele invadatoare ale 
Puterilor Centrale și zona liberă în care mai funcționa statul român. 

Momentul care proiectează Mărășeștiul pentru totdeauna în conștiința națională este 
acela al anului 1917, când au loc marile bătălii care au dat dreptul statului și poporului român 
de a-și afirma existența sa în concertul statelor și națiunilor care știu să-și apere ființa și care 
merită respectul tuturor. Bătălia de la Mărășești, din vara anului 1917, a fost a doua și cea mai 
mare dintre luptele purtate în acel an memorabil. A fost o bătălie defensivă din perspectiva 
operațiunilor executate de armata română, în fapt, aici a avut loc un veritabil război de poziții. 
O privire asupra evenimentelor ne arată că din punct de vedere cronologic au existat trei 
perioade ale desfășurării luptelor: 6-12 august 1917; 13-19 august 1917; 20 august – 3 
septembrie 1917.  Operațiunile militare au fost conduse inițial de către generalul 
Constantin Cristescu, comandantul Armatei 1-a și de generalului Aleksandr I. Ragoza, care 
avea în subordine militarii Armatei a 4-a ruse. În primele zile ale luptelor, părțile română și 
rusă au luat decizia ca responsabilitatea operațiunii de apărare de la Mărășești să fie 
încredințată generalului Eremia Grigorescu. Armata Română a avut de înfruntat Armata a 9-a 
germană, condusă de generalul Johannes von Eben. 

În ceea ce privește raportul de forțe, situația era următoarea: partea română avea 144 
de batalioane (60 române, 84 ruse), 68 de escadroane (36 române, 32 ruse), 167 de baterii de 
artilerie (88 române, 79 ruse), iar Puterile Centrale dispuneau de 102 batalioane, 10 
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escadroane și 213 baterii de artilerie. Mărășeștii au fost, cu siguranță, cea mai grea dintre 
bătăliile purtate de armata română în Primul Război Mondial, iar acest fapt s-a reflectat în 
derularea operațiunilor. Inițial, în prima etapă, germanii au obținut victoria în fața trupelor 
române și ruse, pentru ca, ulterior, în a doua etapă, luptele grele din zona pădurii Răzoare să 
fie câștigate de armata noastră. În ultima etapă, ciocnirile au scăzut ca intensitate, forțele 
combatante întărindu-și pozițiile deținute, germanii nereușind să-și atingă obiectivul de a 
sparge apărarea românilor. Bătălia de la Mărășești a produs mari pierderi de vieți omenești: 
27.410 militari români, 25.650 de militari ruși și 65.000 de militari germani. Memorabile rămân 
episoadele contraatacului din 6/19 august dintre Mărășești și Răzoare, când dușmanul a fost 
respins. La fel de memorabil a fost și comunicatul Comandantului Armatei 1, generalul Eremia 
Grigorescu, care afirma cu mândrie: ,,Mărășeștii fu mormântul iluziilor germane. Ziua de 6 
august a fost scrisă de voi cu litere de aur în cartea vitejiei neamului nostru, afirmând în 
întreaga lume drepturile lui”. Printre eroii români care s-au sacrificat aici pentru țară s-au 
numărat căpitanul Grigore Ignat și sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, copila Măriuca 
Zaharia. Bătălia avea să lase în urma sa o așezare pustiită: o gară distrusă, castelul 
Negropontes, o impunătoare clădire ciuruită de bombardamente, casele distruse, pământul 
răvășit de zecile de mii de proiectile aruncate de cele două artilerii.  

 
Regina Maria și Generalul Eremia Grigorescu la Mărășești, 1917 

Sursa: ANR 
 
După război se începe opera de refacere a așezării căruia, în semn de prețuire i se 

conferă în ziua de 17 august 1920, statutul de oraș. Câteva zile mai târziu, pe 22 august, 
mareșalul Joffre va oferi orașului, din partea statului francez, decorația ,,Crucea de război”, o 
însemnată recunoaștere internațională a rolului jucat de acesta în Marele Război. Un alt 
moment emoționant petrecut după război a fost cel din ziua de 14 mai 1923, când la 
Mărășești a avut loc ceremonia de desemnare a Eroului Necunoscut, cinstea revenindu-i 
elevului orfan Amilcar Săndulescu.  
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Mărășeștii devin în perioada interbelică loc de pelerinaj, iar în 1938, pe 18 septembrie, 
se inaugurează în prezența regelui Carol al II-lea Mausoleul de la Mărășești care adăpostește 
osemintele a peste 6000 de eroi .  

Din punct de vedere al evoluției orașului acesta urmează o dezvoltare armonioasă în 
perioada interbelică, dar și în cea postbelică, fapt cuantificat de creșterea numărului 
locuitorilor, a facilităților urbane și de diversificarea activităților economice. După 1989, 
Mărășeștiul rămâne în spațiul românesc drept loc al apărării ființei naționale, fiind proiectat în 
conștiința națională prin această dimensiune. Este, a fost și va fi un loc de pioasă aducere 
aminte, de pelerinaj: ,, Mărășeștii sunt, în adevăr, Ierusalimul neamului românesc. Să ne 
ridicăm sufletele până la înâlțimea jertfelor celor care și-au găsit acolo eroicul mormânt. Da,  
și-au înscris numele, cu cinste, în Cartea de Istorie a Neamului! Mărășeștii, ținut sfânt al Patriei, 
tu ești Ierusalimul neamului românesc. Nemuritoare slavă eroilor care dorm în firidele Gloriei 
tale și ne îndeamnă pe noi, urmașii lor să fim la înălțimea jertfelor lor.” (,,Frontul Mărășești”, an 
III, nr 11, iunie 1938, p.3). 
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Oradea 

 

Actuala așezare Oradea a apărut probabil în secolul al XI-lea când, potrivit unui 
fragment din Cronica pictată de la Viena, regele Ladislau I cel Sfânt (1077-1095) al Ungariei „a 
găsit în parohia fortăreței Bihor, între fluviile Criș, într-o vânătoare, un loc unde, la îndemnul 
îngerilor, a hotărât să ridice în cinstea Fecioarei Maria o mănăstire, loc pe care l-a numit 
Varad”. Aceluiași monarh i se atribuie înființarea episcopiei romano-catolice de Oradea, ca 
urmare a politicii de catolicizare dusă de papalitate în Europa Centrală. De altfel, tradiția 
spune că regele Ladislau I a și fost înmormântat la Oradea. 

Cea dintâi menționare documentară a orașului de pe Crișul Repede datează din anul 
1113 și se găsește într-o diplomă a abaţiei benedictine din Zobor, emisă în contextul 
atacurilor repetate ale prințului morav Svatopluk asupra părții nordice a regatului Ungariei. 
După lupta de la Mohàcs din 1526 regina Izabela s-a stabilit la Oradea, fapt ce a făcut ca 
„cetatea să își recâștige splendoarea”. În 1600 Mihai Viteazul era primit în Oradea. În secolul al 
XVII-lea orașul a fost disputat între împăratul de la Viena și principele Transilvaniei, iar în 1692 
a ajuns în stăpânirea Curții din Viena. 

 
Episcopia Unită din Oradea 

Sursa: Nicolae Firu, Oradea Mare , București, Ed. Cultura Națională, 1924 

Secolul al XVIII-lea a fost unul al prosperității și modernizării, ca urmare a măsurilor 
luate de autoritățile de la Viena. Este totodată și o perioadă de consolidare și extindere a 
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catolicismului pentru că Episcopia romano-catolică a primit vechile moșii pierdute, iar 
numeroși români trec la greco-catolicism, fapt ce a dus la apariția Episcopiei greco-catolice 
române. Prosperitatea la care a ajuns orașul a făcut posibilă ridicarea unor importante 
monumente de arhitectură reprezentative pentru arta barocului, precum catedrala și 
Seminarul teologic romano-catolic. Lucrările au început în 1752 și au fost finalizate în 1780. La 
sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost ridicată catedrala ortodoxă și în perioada 1800-1803 
catedrala greco-catolică. 

Apariția Episcopiei greco-catolice la Oradea a transformat orașul într-un important 
centru de difuzare a iluminismului. În 1792 la curtea episcopului Ignatie Darabant a fost 
„redactat în formă finală” memoriul Supplex Libellus Valachorum. La sfârșitul secolului al XVIII-lea 
și începutul secolului XIX-lea episcopii de la Oradea, Ignatie Darabant și Samuil Vulcan, au 
continuat activitatea începută de reprezentanţii Şcolii Ardelene. Este perioada în care în plan 
politic se afirmă o nouă generaţie care preia tradiţia Şcolii Ardelene, fapt ce a făcut ca 
problema românească să devină una naţională şi a dus la colaborarea dintre clerul  
greco-catolic şi cel ortodox, pentru că naţiunea îi cuprinde pe toţi românii, şi ortodocşi şi 
greco-catolici, iar drepturile românilor nu mai sunt cerute pe baza Diplomei Leopoldine, ci se 
folosesc principiile iluministe.  

Episcopul greco-catolic Samuil Vulcan a susținut mișcarea de emancipare a 
intelectualilor bănățeni care activau în jurul Preparandiei arădene și care luptau pentru 
numirea unui episcop ortodox român la Arad. Episcopul Samuil Vulcan considera că numai 
prin numirea unui episcop român la Arad se creau condiţii favorabile extinderii  
greco-catolicismului şi în Banat. Același episcop s-a remarcat ca un susținător al culturii 
române, fiind cel care a finanțat tipărirea Dicţionarului de la Buda, o lucrare a mai multor 
cărturari ardeleni, dar și operele unor reprezentanți ai Şcolii Ardelene. 

Perioada 1848-1918 a fost pentru românii bihoreni marcată de lupta pentru afirmarea 
drepturilor naţionale. Sunt anii în care din rândul lor s-au remarcat importante personalități, 
dintre care amintim pe Emanoil Gojdu şi Nicolae Jiga, cei care au pus bazele unor fundaţii 
culturale și au acordat burse tinerilor dornici a studia. Mai amintim și pe Partenie Cosma, care 
a avut un rol important în apariția sistemului bancar românesc din monarhia dualistă, și pe 
Iosif Vulcan, care s-a afirmat ca un important om de cultură, fiind cel care în 1880 a mutat 
revista „Familia" de la Budapesta la Oradea. Tot el l-a susținut pe Mihai Eminescu și i-a publicat 
mai multe poezii în paginile aceleiași reviste. După 1905, ca urmare a transformărilor realizate 
în viața politică, liderii bihoreni au luptat pentru drepturile românilor. Este perioada în care 
activau Nicolae Zigre, Aurel Lazăr, Ioan Ciordaş. 

În 1906 Nicolae Iorga ajunge la Oradea, ocazie cu care descoperă un oraș luxos și 
prosper, dar și o piață „de fală și de gală în care se vedeau bănci, biserici, palate”. A fost 
impresionat de catedrala greco-catolică, pe care o aprecia drept luxoasă atât în exterior, cât 
mai ales în interior, considerând-o „biserica cea mai strălucită a românilor care sunt afară din 
România”. 
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Declanșarea conflictului mondial în 1914 a făcut ca Regimentul de linie 37 din Oradea, 
încadrat în Divizia 7 infanterie să ajungă pe front. În iunie-iulie 1916, în timpul ofensivei lui 
Brusilov, Divizia 7 infanterie a „pierdut 11.000 de oameni din efectivul său de 18.000”.  

Intrarea României în război a determinat autoritățile maghiare să mute la Oradea cele 
mai importante instituții bisericești: atât Consistoriul Mitropoliei Ortodoxe și Institutul 
Teologic de la Sibiu, cât și al Consistoriul Mitropoliei Greco-Catolice și Seminarul Teologic de 
la Blaj. 

Evenimentele din Europa au determinat întrunirea liderilor Partidului Național Român 
la Oradea în 12 octombrie 1918. S-a discutat despre situaţia românilor din monarhia dualistă, 
dezbătându-se modul în care se pot aplica principile wilsoniene. Politicienii români întruniţi la 
Oradea au redactat Declaraţia de la Oradea, care a fost încredinţată lui Alexandru  
Vaida-Voevod spre a fi citită în Parlamentul maghiar. În 18 octombrie declaraţia a fost citită în 
legislativul de la Budapesta. Documentul a fost opera conducerii P.N.R., fiind considerat o 
adevărată declarație de independenţă a naţiunii române din Transilvania. Plecând de la 
principiile wilsoniene, în special cel al autodeterminării popoarelor, politicienii români cer ca 
în urma războiului naţiunea română să obţină libertatea naţională, iar liderii românilor să 
poată participa la congresul de pace, pentru a „apăra interesele naţiunii române din 
Transilvania şi Ungaria”. Declaraţia a avut un puternic impact și a ajuns în presa internațională. 
În 19 octombrie a apărut în ziarul american The New York Times, unde se amintea că în 
Parlamentul maghiar deputatul Vaida a „făcut un înflăcărat elogiu al principiilor enunţate de 
preşedintele Wilson care stabilesc o deplină egalitate între naţiunile mari şi mici”. 

În 3 noiembrie 1918 s-a format la Oradea Consiliul Național Român condus de Aurel 
Lazăr. În același timp s-a format și Consiliul Militar, care era condus de Ioan Ciordaș. În 4 
noiembrie liderii Consiliului Național Român au redactat un manifest către „poporul român 
din Oradea Mare și Biharia”, unde se arată că a fost constituit Consiliul Național Român din 
Oradea care reprezintă interesele poporului român și urmează să se constituie în fiecare 
localitate „un comitet popular” și gărzi naționale care vor asigura liniștea. 

În 5 noiembrie vicarul Roman Ciorogariu a trimis preoților și învățătorilor o circulară, în 
care amintește de sfârșitul războiului, dar și de cele decise de conducerea Consiliului Național 
Român din Oradea. El a cerut preoților și învățătorilor să sprijine această inițiativă și să se 
implice în organizarea consiliilor și gărzilor naționale locale. 

În 1 Decembrie 1918 din Oradea au fost trimiși 21 de delegați la Alba Iulia. Erau 
reprezentanții cercului electoral Oradea, dar și ai instituțiilor de cultură, școlilor, bisericilor și 
societăților culturale. Dintre ei îl amintim pe episcopul greco-catolic Demetriu Radu, care a 
fost ales la Alba Iulia unul dintre cei trei președinți ai Marii Adunări Naționale. 

După Unire situația în oraș a fost una instabilă, marcată de conflicte între români și 
maghiari, o parte dintre aceștia fiind comuniști. Sunt cei care au organizat acțiuni prin care se 
împotriveau celor decise la Alba Iulia, iar în 29 decembrie 1918 au încercat chiar a împiedica 
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vizita generalului francez Henri Mathias Berthelot. Ordinea s-a instaurat după 20 aprilie 1919, 
când un corp al armatei române conduse de generalul Traian Moșoiu a intrat în oraș. A urmat 
trecerea la administrația românească și un amplu proces de dezvoltare economică și culturală. 

 
Apelul adresat la 4 noiembrie 1918 de Consiliul Național Român din Oradea  

tuturor românilor din comitatul Bihor 
Sursă: SJAN Arad 

 
Instaurarea regimului comunist a dus la dispariția acestei lumi și la apariția în oraș a 

unor cartiere muncitorești. Este perioada în care au fost deschise întreprinderi precum Uzina 
Alumina și Solidaritatea. După 1989, orașul și-a reluat dezvoltarea, iar astăzi Oradea este un 
puternic centru economic și cultural.  
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Predeal 

 

Situat într-o zonă cu un pitoresc aparte, Predealul este o așezare de dată mai recentă, 
întrucât izvoarele istorice îl pomenesc târziu, la începutul secolului al XIX-lea. Cu toate 
acestea, din punct de vedere arheologic, existența umană aici este dovedită încă din epoca 
bronzului. De la înființarea sa Predealul este un spațiu de tranzit, dar, mai ales, un punct de 
frontieră între Țara Românească și Transilvania într-o epocă în care Transilvania aparținea 
imperiului austro-ungar. 

Evoluția acestei așezări este legată de un drum, acela care străbate Valea Prahovei și 
face legătura cu Brașovul. Un drum care capătă o importanță strategică aparte pe măsură ce 
aici între 1846 și până în 1864 se pune la punct șoseaua ce leagă zona Ploieștiului de Brașov, 
șosea existentă și astăzi sub denumirea de Drumul Național 1. Postul de frontieră aduce aici, 
așa cum este firesc, negustori, meșteșugari care pun bazele unei mici așezări ce are ca puncte 
pivotante un han, o poștă și o biserică. 

Localitatea este atestată la începutul secolului al XIX-lea, pentru ca la 1864 să fie 
menționată ca fâcând parte din comuna Podul Neagului. În vremea revoluției de la 1848, zona 
este tranzitată de cei care fug din calea evenimentelor, iar la un moment dat chiar au loc 
ciocniri între revoluționarii maghiari și trupele austriece și ruse. Prin Predeal trece în1866, în 
drumul spre lungul și definitivul exil și domnitorul detronat Alexandru Ioan Cuza. Pe măsura 
trecerii timpului, așezarea capătă contur, iar în 1884 a fost înființată comuna rurală Predeal 
care cuprindea și așezările de la Azuga, Bușteni și Poiana Țapului, iar anul următor apare în 
documente și primăria Predeal, locul unde era centrul administrativ al comunei. Din acest 
moment, localitatea își începe parcursul propriei dezvoltări de-a lungul următoarelor decenii. 

În 1912, Predealul devine comună de sine stătătoare, iar desprinderea de 
conglomeratul de sătulețe de munte s-a datorat, în primul rând, construcției liniei de cale 
ferată Ploiești-Predeal. Aceasta a fost inaugurată în anul 1879, după îndelungi dispute purtate 
în Parlamentul României și după un lobby susținut de negustorii brașoveni care doreau ca 
prin această linie ferată să-și poată vinde mărfurile în spațiul românesc și să aibă acces la 
porturile dunărene. Construirea căii ferate a condus la dezvoltarea rapidă a localității, căci 
suntem într-un secol în care, după cum aprecia un ziar american al acelei perioade, căile ferate 
aveau drept de viață și de moarte asupra așezărilor. În preajma izbucnirii Primului Război 
Mondial, Predealul avea profilul unei așezări cu aspirații de oraș: existau câteva instituții, 
hoteluri, străzile erau pavate, a fost introdus iluminatul public etc. Într-un fel se prefigura 
frumoasa stațiune de mai târziu. 
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Acest circuit al dezvoltării localității este curmat brusc de izbucnirea Primului Război 
Mondial, eveniment care avea să lase urme și răni adânci la Predeal. Poziționarea strategică a 
Predealului ca punct cheie care permitea accesul pe Valea Prahovei și spre zona petrolieră de 
la Câmpina și Ploiești, precum și proximitatea relativă a capitalei României au fost factorii care 
aveau să declanșeze aici una dintre importantele bătălii purtate de armata română în cursul 
campaniei militare a anului 1916. 

 
Mănăstirea Predeal 

Sursa: Școala de la Munte, 1929 
 
 Predealul avea să joace un dublu rol în prima parte a conflictului în care avea să fie 
implicată și țara noastră. Pe de o parte, la începutul operațiunilor militare, de la Predeal în 
noaptea de 27 spre 28 august 1916, regimentele 6 și 21 infanterie și regimentul 5 vănători de 
munte aveau să pornească atacul asupra trupelor austro-ungare, cu misiunea de a înainta 
spre Brașov. Acest fapt s-a și petrecut la scurt timp deoarece înaintarea trupelor românești nu 
a fost prea mult stânjenită de către trupele de grăniceri maghiari care au fost luate prin 
surprindere de atac.  
 Înaintarea armatei române în Transilvania a fost oprită la numai câteva săptămâni de la 
începerea operațiunilor, iar puternica ofensivă declanșată de armatele Puterilor Centrale și 
pierderea bătăliilor de la Sibiu (26-29 octombrie 1916) și Brașov (7-8 octombrie 1916) a 
obligat armata română să se replieze. Din acest moment a început marea bătălie pentru 
apărarea trecătorilor din munți. A fost una dintre clipele glorioase ale însângeratei campanii a 
anului 1916, când armata română, slab echipată și fără o experiență de război precum cea a 
trupelor germane, a rezistat cât a putut, în condițiile date, în fața inamicului. Cert este că 
fiecare bucată de pământ cedată a fost stropită cu sânge de ambele părți.  

 În acest context, al replierii forțelor române, zona strategică a Predealului a fost menită 
să fie teatrul unor operațiuni militare cu totul aparte. Bătălia de la Predeal desfășurată între  
9-25 octombrie 1916 a pus față în față diviziile 3, 10, 21 Infanterie ale Corpului 2 armată român 
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și forțele Armatei a 9-a Germane (Corpul 39 Armată format din divizia 51 Honvezi austro-
ungară și divizia germană 187 Infanterie). Scopul declarat al generalului Erich von Falkenhayn, 
comandantul trupelor germane era acela de a pătrunde direct spre București. Acest fapt avea 
să se dovedească a nu fi așa de ușor, precum se crezuse inițial. Energicul general Alexandru 
Averescu avea să fie prezent și să dirijeze apărarea românească de aici.  

Bătălia de la Predeal a fost una de durată, în care soarta conflictului a cunoscut multe 

schimbări dramatice. A contat și faptul că zona fusese fortificată și cumva pregătită din vreme 
pentru încercările care aveau să vină. Odată operațiunile începute, confruntarea a fost intensă 
și de o duritate fără margini, fiecare palmă de pământ fiind puternic disputată. Așa se face că 
în timp ce o zonă era cucerită de o parte, la scurt timp revenea celor care au pierdut-o, iar 

pentru germani ceea ce părea o înaintare ușoară spre București s-a dovedit a fi o grea 
încercare. Înainte de toate bătălia de la Predeal a fost și un veritabil duel al artileriilor celor 
două armate și acest fapt avea să lase urme adânci asupra localității, dar și asupra mediului 
înconjurător. Între 17 și 23 octombrie 1916 artileria inamică a bombardat fără întrerupere 

orașul, iar gara unul dintre obiectivele strategice și un centru al rezistenței soldaților români 
avea să fie grav afectată. Numeroase case, printre ele și vila lui Ion I.C. Brătianu, au fost 
distruse de bombardamentele necruțătoare ale germanilor. 

 
Vedere generală Predeal 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
 

La Predeal, armata română a reușit să țină piept dușmanului și a oprit pentru o 
perioadă înaintarea sa. Acest lucru s-a datorat vitejiei soldaților și spiritului lor de jertfă, căci 
mulți dintre ei s-au stins eroic pentru a apăra acest pământ. Printre cei 30.000 de soldați care 
au căzut la datorie s-a aflat și poetul Mihai Săulescu, ucis la 13 octombrie 1916. Mai târziu, în 
cinstea sa avea să fie ridicat un monument care să aducă aminte generațiilor viitoare de 
tânărul poet, de jertfa lui și a camarazilor săi pentru făurirea României Mari. 
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După încetarea luptelor, mare parte din populație a părăsit localitatea, întrucât zona 
nu mai era locuibilă, majoritatea locuințelor fiind distruse de bombardamente. O mică parte a 
locuitorilor a revenit în 1917 în oraș. Prin pacea de la Buftea - București din 7 mai 1918, 
Predealul era încorporat la Austro-Ungaria, iar frontiera mutată dincolo de Predeal, spre 
Azuga.  

La sfârșitul Primului Război Mondial, precum în toată țara și aici începe anevoiosul 
drum al refacerii zonei. Cu atât mai mult că acest spațiu fusese teatru de operațiuni militare, 
iar urmele și proporțiile distrugerilor erau comparabile cu cele ale unor zone de pe frontul 
francez. Numai mănăstirea Predeal, fusese ocrotită de bombardamente, rămânând în picioare 
ca o mărturie a continuității și rezistenței acestui neam pe pământul țării. Refacerea orașului a 
fost una de durată, dar ca peste tot, urmele conflictului s-au șters și viața și-a reluat cursul 
firesc. Lucrările edilitare au fost derulate în permanență, s-au ridicat noi clădiri, poduri, s-au 
pavat străzile, iar în 1928 localitatea a fost electrificată. În 1935, Predealul a fost ridicat la 
rangul de oraș, iar ,,Enciclopedia României” din 1938 consemna statutul său de stațiune 
montană foarte căutată de turiștii României interbelice. 

În intervalul de timp scurs de la instaurarea comunismului și până în zilele noastre, 
Predealul s-a dezvoltat și a crescut ca oraș, iar turismul a fost și este ramura economică majoră 
și totodată motorul acestei zone. 
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Suceava 

 

Cetatea Sucevei a fost atestată documentar în 1388, fiind menționată într-un 
document al voievodului Petru al II-lea Mușat. Cetatea a avut un important rol strategic încă 
de la sfârșitul secolului al XIV-lea. A fost capitala Moldovei până în 1564. În această perioadă 
orașul se afirmă și ca un remarcabil centru comercial, fiind situat la intersecția unor 
importante drumuri comerciale „care uneau Liovul cu porturile dunărene”. Dezvoltarea 
orașului s-a datorat și unor măsuri luate de domnii Moldovei. Astfel, în 1401, Alexandru cel 
Bun stabilește aici sediul Mitropoliei Moldovei. Același domn a refăcut și cetatea. 

 
Biserica Mirăuților din Suceava 

Sursă: „Enciclopedia României”, vol. I, București, 1938, p. 504 
 

În timpul lui Ștefan cel Mare cetatea a fost asediată de turci, dar a rezistat, iar sultanul 
Mahomed al II-lea Cuceritorul a fost nevoit să se retragă. În 1497 a fost atacată de trupele 
poloneze conduse de regele Ioan Albert, cărora le-a rezistat, de asemenea. În secolul al XVI-lea 
orașul era atât capitala țării, cât și unul dintre principalele sale centre economice. La Suceava 
ajungeau mărfuri din Polonia, Turcia, Grecia și orașele italiene, iar tot aici funcționa și o 
importantă vamă. Datorită afirmării orașului și ca un important centru comercial aici s-a 
format o puternică și armonioasă comunitate de armeni, în secolul al XV-lea fiind atestat și un 
„episcopat al cultului armeano–georgian”. Ca urmare a existenței comunității armene au fost 
ridicate două biserici: Sfânta Cruce în 1521 și Sfântul Simion în 1600. În mai 1600 cetatea 
Sucevei își deschide porțile de bunăvoie în fața lui Mihai Viteazul. 
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În prima jumătate a secolului al XVII-lea, chiar dacă își pierduse statutul de capitală în 
fața Iașiului, orașul a prosperat, lucru demonstrat și de cele constatate de misionarul catolic 
Marcus Bandinus, care în 1646 estimează populația Sucevei la 20.000 de români și 3.000 de 
armeni”, în timp ce domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir afirma, la începutul secolului al 
XVIII-lea, că Suceava „avea 14.000 de case”. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea aici s-a 
bătut monedă. „În timpul lui Dabija Vodă (1661-1664) și a urmașilor săi până la 1668 avem știri 
sigure despre existența unei bănării”, ne spun sursele istorice. 

În 1775 ca urmare a conflictului ruso-turc din anii 1768-1774, Imperiul Habsburgic 
obține din partea Porții cedarea Bucovinei. Suceava găsindu-se în Bucovina intră și ea sub 
stăpânire habsburgică. Din 1775 a devenit o importantă vamă prin care se făcea legătura între 
două imperii. După ocuparea de către Habsburgi a început un proces de modernizare și 
germanizare. Încă la sfârșitul secolului al XVIII-lea au fost deschise școli, printre care și Școala 
Normală de la Suceava, unde au fost aduși profesori sași din Transilvania. 

În secolul al XIX-lea se constată o modernizare a orașului, acesta fiind condus de 
primari germani. Acum sunt ridicate o serie de clădiri monumentale care schimbă radical 
aspectul urbei. Un rol important l-a avut primarul Franz Des Loges, cel care la sfârșitul 
secolului al XIX-lea a realizat o serie de lucrări edilitare precum electrificarea orașului în 1895, 
apoi îndiguirea râului Suceava și realizarea unui sistem de canalizare. La începutul secolului 
XX au fost ridicate și o uzină electrică și uzina de apă. În 1902, la Suceava funcționa o școală 
gimnazială inferioară cu predare în limba română. 

Declanșarea Primului Război Mondial a avut un puternic impact în Suceava. O mare 
parte a tinerilor a ajuns în armata imperială, iar orașul a avut de suferit în urma evenimentelor 
de pe frontul din Galiția. În toamna anului 1914, Aurel Onciul era însărcinat de autoritățile de 
la Viena să formeze un corp de voluntari. În acest context a fost organizată în 22 noiembrie 
1914 adunarea de la Suceava, la care au participat aproximativ 2000 de țărani. S-a decis a se 
trimite regelui Ferdinand I al României o telegramă prin care i se cerea „să nu trimită oastea 
română împotriva Austriei”. A urmat apoi constituirea corpului de voluntari. După înfrângerea 
de la Lemberg, în decembrie 1914 orașul a fost ocupat de trupele rusești. Armata rusă s-a 
retras în februarie 1915, când au venit jandarmii austrieci, care au recurs la „arestări și aplicări 
de bătăi, învinovățind populația de spionaj de fraternizare cu dușmanul și de trădare de 
patrie”. 

În iunie 1916 armata rusă a reluat ofensiva, ocazie cu care a ocupat și Suceava. Intrarea 
României în război în august 1916 a dus la schimbarea atitudinii românilor bucovineni, care își 
manifestau sentimentele naționale și „vedeau Austria prăbușită și Bucovina retrocedată 
României”. În acest context intrarea în război a României a fost sărbătorită la Suceava. În iulie 
1917 armata rusă era înfrântă și obligată a se retrage din Bucovina, iar armata română s-a 
retras în martie 1918, ocazie cu care au sosit trupele de jandarmi austriece, conduse de 
Eduard Fischer, care au început o serie de anchete. Printre cei anchetați îi găsim și pe 
profesorii liceului din Suceava, Eusebie Cosmiuc, Severin Popovici, George Palarescu. Aceștia 
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au fost arestați în martie 1918, fiind învinuiți că au acționat „împotriva intereselor statului 
austriac” și că au promovat „interesele statului român”. 

 
Armata română în marș spre front 1917 

Sursă: Revista „Baionete”, 1938 
 

În octombrie 1918 autoritățile de la Viena au lansat un manifest către popoarele 
imperiului, iar în acest context, atât ucrainenii, cât și românii au revendicat Bucovina. În 
paginile ziarului „Viața Nouă”, care apărea la Suceava, în 27 octombrie 1918 a fost publicat un 
protest împotriva ideii de divizare a provinciei între români și ucraineni. Se arăta că „Bucovina 
este o unitate istorică și geografică, ea este pămînt curat românesc, nu numai de la Suceava 
până la Prut, dar de la Vatra Dornei și până la Nistru”. Tot pe 27 octombrie s-a format la 
Cernăuți Consiliul Național Român, în care erau și membri din Suceava. În 8 noiembrie 1918 
Suceava a fost ocupată de armata română, iar la 28 noiembrie 1918, Congresul General al 
Bucovinei a decis „unirea necondiționată și pe vecie” a Bucovinei cu România. 

După Unire situația orașului Suceava s-a schimbat. Prin reforma administrativă din 
1925 a ajuns capitala județului Suceava, care potrivit datelor recensământului din 1930 avea 
96.401 locuitori. Este perioada în care se poate constata o dezvoltare a economiei și creșterea 
numărului angajaților. Prin constituția din 1938 apărea Ținutul Sucevei, care avea reședința la 
Cernăuți. 

În anii celui de al Doilea Război Mondial, Suceava a avut mult de suferit. Aici s-au 
stabilit numeroși refugiați din Nordul Bucovinei. 

Instaurea regimului comunist a dus la naționalizarea industriei. Se poate constata că a 
urmat un proces de industrializare, iar orașul s-a extins. Așa se face că la Suceava au apărut 
unități economice precum: Întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb, sau Întreprinderea de 
Fibre Artificiale, Combinatul de Prelucrare a Lemnului. În 1971, orașul era reședință de județ și 
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avea 46.334 locuitori, iar împreună cu locuitorii din comunele suburbane ajungea la 72.283 de 
locuitori. 

Prăbușirea regimului comunist a determinat schimbări radicale și în Suceava. Fabricile 
comuniste nu au putut face față economiei de piață și au fost privatizate sau lichidate, fapt ce 
a dus la creșterea numărului șomerilor și la căutarea de către o parte însemnată a populației a 
unor locuri de muncă în Occident. În prezent Suceava este un oraș cu aspirații europene, cu o 
puternică amprentă culturală și spirituală, dar și cu o economie în permanentă dezvoltare. 
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Târgoviște 

 

Capitală a Țării Românești, reședință a domnilor care au scris pagini nepieritoare de 

istorie românească, orașul Târgoviște își are începuturile sale în Evul Mediu, dar numeroasele 
vestigii istorice descoperite de arheologi, pe întreg parcursul secolului al XX-lea, au dovedit 
existența unor urme de viețuire neîntreruptă în zonă a unor comunități umane începând din 
preistorie. Inițial, în acest spațiu s-a cristalizat o mică așezare rurală ce a evoluat, încetul cu 

încetul, spre dimensiunea urbană, fapt care a fost favorizat de o poziționare geografică 
deosebit de prielnică relațiilor comerciale și tranzitului comercial. 

 
Turnul Chindiei 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
 

Aflată în inima Țării Românești și situată la o distanță relativ mică de zona Dunării, dar 
și de orașul Brașov un centru comercial activ, beneficiind și de o poziție strategică, Târgoviștea 

avea să cunoască în secolul al XIV-lea o dezvoltare progresivă, care a permis comunității 
sătești de aici să făcă saltul spre urbanitate. Acest fapt a marcat și consemnarea primelor 
dovezi ale existenței orașului în documentele scrise. 

Începuturile orașului Târgoviște se leagă de strălucita domnie a celui mai semnificativ 
domnitor al Țării Românești, Mircea cel Bătrân (1386-1418). O primă mențiune documentară a 
orașului îi aparține unui cruciat german din zona Bavariei, Johan Schiltberger (1381-1440). 
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În 1394, el s-a alăturat apelului pentru cruciadă al lui Sigismund al Ungariei, moment 
care îi va schimba traiectoria vieții aventuroase pe care și-o va prezenta în memoriile sale 
scrise în 1427, și în care își va povesti propria odisee, dar va consemna și faptul că a vizitat în 
1396 Țara Românească și cele două capitale ale acesteia – Argeș și Târgoviște. Un alt 
document esențial pentru atestarea orașului a fost emis de către Mircea cel Bătrân în 1403 și 
confirmă existența spațiului urban de aici. Domnitorul întărește negustorilor polonezi din Liov 
dreptul de a exercita comerțul în Țara Românească, dar și obligația de a plăti vamă la 
Târgoviște. Câțiva ani mai târziu un privilegiu similar a fost acordat și negustorilor din Brașov, 
iar orașul Târgoviște este din nou menționat în documente. 

Secolul al XV-lea este și cel care consemnează transformarea orașului în curte 
domnească și implicit în capitală a Țării Românești, iar acest eveniment este legat tot de lunga 
domnie a lui Mircea cel Bătrân, mai exact de fiul său Mihail care, asociat la domnie, s-a stabilit 
aici. Din păcate, Mihail nu a domnit decât doi ani (1418-1420), dar a lăsat un document 
esențial pentru istoria orașului, acela în care îl menționează ca fiind oraș reședință 
domnească, în fapt capitala Țării Românești. Mircea cel Bătrân și fiul său au deschis o 
impresionantă și lungă listă care cuprinde peste 30 de domnitori care își vor lega domniile de 
orașul Târgoviște. 

Surselor documentare ale perioadei de început a orașului, relativ puține, li se adaugă 
ca un puternic sprijin cercetările arheologice care dovedesc, prin tezaurele monetare 
descoperite aici, prin vestigiile locuințelor, bisericilor, efervescența vieții urbane a unei așezări 
care capătă din ce în ce mai mult atributele capitalei statului feudal muntean. În 1431, un alt 
document emis de un domnitor, Alexandru Aldea (1431-1436), atestă faptul că, la acea dată, 
Târgoviștea câștigase competiția pentru statutul de capitală, devenind primul oraș al țării. 

Dacă acesta este contextul începuturilor Târgoviștei ca oraș capitală a Țării Românești, 
în istoria sa vor urma perioadele în care aceasta va deveni un puternic centru economic și 
cultural cu un impact asupra întregii zone a Munteniei. Mai mult, Târgoviștea are de acum, 
vocația de a fi un oraș care unește spațiul românesc în jurul conceptului și ideii de statalitate. 

Pornind din a doua jumătate a secolului al XV-lea se ridică ceea ce astăzi este emblema 
Târgoviștei, Turnul Chindiei, iar procesul de extindere a fortificațiilor adiacente acestui 
veritabil pivot al curții domnești se continuă multă vreme, atingând punctul maxim în vremea 
domniei lui Petru Cercel. Construirea acestui complex de fortificații denotă pe de o parte 
importanța funcției politice a așezării, dar și stadiul dezvoltării societății acelor vremuri tulburi. 
Fortificațiile, fără îndoială, sunt expresia puterii politice și economice a orașului, a țării în 
ansamblu, dar și rodul contextului politic extrem de complicat în care domnitorii Țării 
Românești au încercat cu mai mult sau mai puțin succes să mențină independența și ființa 
statului. 

Domnia lui Vlad Țepeș, cel care și începe construcția Turnului Chindiei, este un bun 
exemplu în acest sens. În 1462, în contextul invaziei Țării Românești de către sultanul 
Mahomed al II-lea, rămas în istorie prin cucerirea Constantinopolului, lângă Târgoviște are loc 
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atacul fulger al lui Vlad Țepeș, lovitură în urma căreia sultanul a fost pe punctul de a-și pierde 
viața. Tot acum se ridică și Bucureștiul, oraș care avea să fie preferat în detrimentul Târgoviștei 
din rațiuni politice generate de dorința otomanilor de a-i avea sub control pe domnitorii 
români, într-un oraș fără posibilități de apărare precum cele oferite de fortificațiile de la 
Târgoviște și mult mai apropiat de garnizoanele otomane de la sud de Dunăre. 

În vremea domnitorilor Radu cel Mare (1495-1508) și Neagoe Basarab (1512-1521), 
orașul înflorește prin ridicarea de noi edificii precum mănăstirea Dealu ori prima biserică a 
Mitropoliei, fapt care a permis stabilirea, în 1517, a sediului Mitropoliei Țării Românești. Urbea 
se ridică și ca un puternic centru cultural prin aducerea aici a tiparului, urmată de apariția 
primelor lucrări tipărite în anii 1508-1512. Inclusiv, una dintre cele mai cunoscute cărți, 
,,Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” este redactată la Târgoviște. 
Amprenta aceasta de inovare culturală este desăvârșită și în vremea domnitorului Petru 
Cercel (1583-1585), cel care, educat în lumea occidentală, vine aici și înfrumusețează orașul și 
curtea domnească. Din păcate, domnia sa este mult prea scurtă, dar roadele ei încă se mai văd 
astăzi. 

Un alt moment important al istoriei orașului este cel al domniei lui Mihai Viteazul 
(1593-1601), când în contextul declanșării luptei antiotomane după strălucita victorie de la 
Călugăreni, urmată de replierea oastei domnitorului, Târgoviștea este ocupată câteva luni de 
armata lui Sinan Pașa. Eliberarea orașului are loc în urma luptei din 6-8 octombrie 1595 , când 
sprijinit de armata lui Sigismund Bathory, Mihai Viteazul îi înfrânge pe turci și îi alungă în cele 
din urmă din țară, după alte două bătălii purtate la București și Giurgiu. Trei ani mai târziu, la 
mănăstirea Dealu, în 1598 avea să semneze Mihai Viteazul și tratatul de alianță cu Sigismund 
Bathory. După epopeea primului unificator al Țărilor Române, un deceniu mai târziu, 
Târgoviștea avea să mai fie teatru de război, fiind ocupată de principele Gabriel Bathory. 

Secolul al XVII-lea reprezintă pentru orașul Târgoviște, secolul lui Matei Basarab  
(1632-1654), pentru că acesta restabilește aici capitala țării, care pentru o scurtă perioadă a 
fost mutată la București. Matei Basarab s-a ocupat de modernizarea orașului, lăsându-i 
numeroase clădiri moștenire. Din această epocă datează celebra biserică Stelea ridicată de 
Vasile Lupu, domnul Moldovei, ca un act reciproc și ca semn de împăcare cu domnitorul 
muntean după un îndelung conflict. Prima jumătate a acestui secol este și o perioadă de 
efervescență culturală, aici se înființează școli, se tipăresc cărți, de departe cea mai însemnată 
fiind ,,Îndreptarea Legii” – un adevărat cod de legi. 

După moartea lui Matei Basarab, frământările politice ale epocii au adus orașul în 
situația de a fi prădat și incendiat de tătari în 1658, iar în anul următor, la solicitarea 
otomanilor, domnitorul Gheorghe Ghica a distrus fortificațiile curții domnești. Acesta este 
momentul în care începe declinul orașului. Din aceleași rațiuni de a-i ține sub control pe 
domnitorii țării, dar și ca expresie a înăspririi regimului otoman și a pierderii autorității 
domniei, fapt care va prefața în secolul următor domniile fanariote, capitala avea să fie mutată 
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la București. Târgoviștea a pierdut toate instituțiile importante, ultima fiind Mitropolia mutată 
și ea la 1688. 

Ultimul domnitor care mai păstrează și restaurează curtea domnească de la Târgoviște 
este Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Amprenta culturală a epocii brâncovenești se 
răsfrânge din plin aici: se consolidează și înfrumusețează vechile edificii, se ridică altele, se 
tipăresc cărți etc. Incendiul orașului din 1712 și sfârșitul tragic al martirului Brâncoveanu au 
pus capăt definitiv ultimei încercări de a menține Târgoviștea drept capitală a țării. 
Numeroasele războaie ruso-austro-turce care au transformat țara în teatru de război între 
1716-1739, au condus la dese jefuiri și incendieri ale orașului. Semnificativ, în acest sens, fiind 
anul 1737, când turcii au ocupat Târgoviștea și i-au distrus monumentele. 

 
Biserica Mitropoliei 

Sursa: „Enciclopedia României”, 1938 
 

În lungul secol al XIX-lea, orașul își revine încetul cu încetul și își reconfigurează 
existența după ce vreme de trei secole a fost centrul vieții politice, culturale și economice a 
Țării Românești. Matricea aceasta urbană, consolidată în timp, a locuitorilor obișnuiți a fi liberi, 
se observă cu pregnanță în momentele în care orășenii confruntați cu decizia domnitorului 
Alexandru Suțu de a oferi moșia orașului ca zestre fiicei sale, au protestat vehement la 
București. Anecdotica epocii consemnând că blestemele oamenilor au provocat moartea 
domnitorului, iar de aici până la împământenirea expresiei „gură de Târgoviște” populară în 
epocă nu a mai fost decât un simplu pas. Oricum ar fi, dorința de libertate a orășenilor 
coincide cu spiritul unei epoci traversate de două mari revoluții - cea de la 1821 și cea de la 
1848. De altfel, Târgoviștea este martoră a revoluției din 1821, fiind și locul unde Tudor 
Vladimirescu își găsește sfârșitul, iar la 1848, pentru o scurtă perioadă, aici se refugiază 
guvernul revoluționar. 

Chiar dacă orașul nu mai este în prim-planul vieții politice, relevanța sa se manifestă în 
domeniul cultural. În spiritul romantic și al afirmării istoriei naționale un poet precum Vasile 
Cârlova scrie inspirata poezie ,,Ruinurile Târgoviștei”, evocând gloria de altădată și readucând 
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în atenție rolul Târgoviștei în istoria națională. Tot acum, în cultura română se exprimă și două 
personalități născute la Târgoviște – poetul Grigore Alexandrescu și Ion Heliade Rădulescu, 
acesta din urmă fiind un proeminent lider al revoluției de la 1848, dar și primul președinte al 
Academiei Române. 

Un important moment în istoria orașului, dar și în cea a României moderne este acela 
al anului 1870, când aici se desfășoară procesul complotiștilor autori ai evenimentului 
cunoscut sub denumirea de ,, Republica de la Ploiești”. Achitarea acestora de către jurați a fost 
pe punctul de a provoca abdicarea domnitorului Carol I. Trebuie amintită în această perioadă 
și participarea în 1877 a târgoviștenilor la Războiul de Independență, în cadrul regimentului 3 
de linie și al regimentului 7 Dorobanți, precum și faptul că pentru contribuția lor la obținerea 
independenței, drapelele regimentelor au fost decorate de către domnitor. 

În planul edilitar, perioada ,,belle-epoque-ului” târgoviștean se manifestă printr-o 
efervescență a modernizării și înfrumusețării orașului prin construirea de noi edificii – 
primăria, prefectura, palatul de justiție, noua biserică a mitropoliei, sedii de instituții școlare, 
gara orașului, bulevardul, se introduce iluminatul public, se pavează străzile etc. Din punct de 
vedere economic, resursele petroliere aflate în prejma orașului contribuie și ele la dezvoltarea 
acestuia. 

Izbucnirea Primului Război Mondial avea să conducă la mobilizarea populației în 
sprijinirea efortului întregii țări de a realiza idealul național – România Mare, mulți târgovișteni 
s-au înrolat în armată pentru a-și vedea acest vis împlinit. Din păcate, campania anului 1916  
s-a soldat cu retragerea armatei noastre în Moldova, însă aceasta s-a făcut pe etape și numai 
în urma unor lupte grele purtate cu inamicul. Din acest punct de vedere, nici orașul Târgoviște 
nu a făcut excepție pentru că aici s-au consemnat incendieri, distrugeri de capacități 
economice și lupte cu inamicul. 

Într-un prim plan, colonelul englez Norton-Griffiths a incendiat, în zilele de 26 și 27 
noiembrie 1916, rafinăriile, depozitele și sondele de petrol din proximitatea orașului pentru ca 
aceste resurse să nu cadă în mâinile dușmanului, iar între 1 și 3 decembrie diviziile 12 și 22 
infanterie aflate sub comanda generalului Alexandru Averescu au organizat apărarea orașului 
încercând să oprească înaintarea trupelor germane. Astăzi, conform datelor Oficiului Național 
pentru Cultul Eroilor, 359 de ostași români morți în aceste memorabile lupte se odihnesc în 
cimitirul eroilor din cadrul unității militare de la Teiș. Pe 3 decembrie, divizia 12 bavareză va 
ocupa orașul. Precum în întreaga zonă a Munteniei și la Târgoviște ocupația germană 
exercitată timp de aproape doi ani va fi una dură. Populația orașului a fost exploatată și 
umilită, iar bunurile lor jefuite de soldații și ofițerii care vor locui aici. 

La 1 decembrie, orașul eliberat de ocupantul german a sărbătorit Marea Unire. Începea 
un nou parcurs pentru Târgoviște în cadrul României Mari, iar evoluția sa istorică fiind una 
marcată de refacerea postbelică și de avântul economic generat de exploatarea petrolului, de 
comerț, dar și de prefaceri edilitare bazate pe ridicarea de noi edificii, modernizări ale 
infrastructurii urbane etc. Trendul acesta va fi oprit de izbucnirea unui nou război mondial 
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care aduce cu sine ororile, victimele și pagubele și jafurile provocate de luptele purtate aici în 
special în 1944. 

 
Biserica Stelea 

Sursa: Alexandru Antoniu, Albumul general al României, 1901 
 

După 1948, odată cu instaurarea regimului comunist și potrivit politicii PCR, orașul 
devine un puternic centru industrial, o adevărată cetate a oțelului, ,,a industriei grele cu 
pivotul ei industria constructoare de mașini” cum se spunea în limbajul epocii. Reprezentativ 
în acest sens, fiind faptul că, în 1973, în prezența lui Nicolae Ceaușescu, la Târgoviște a fost 
inaugurat Combinatul de Oțeluri Speciale, o emblemă a orașului. 

În decembrie 1989, orașul intră în atenția țării, dar și a lumii prin faptul că aici a fost 
executat Nicolae Ceaușescu, dictatorul României comuniste. După acest eveniment, 
Târgoviștea intră pe făgașul prefacerilor și transformărilor aduse de noul regim politic, de 
intrarea țării noastre într-un alt sistem economic și politic, bazat pe economia de piață și pe 
valorile democrației. 

Astăzi, Târgoviștea, ,,Florența Valahă” cum frumos a numit-o un fiu al său, scriitorul 
Mircea Horia Simionescu, este fără îndoială, unul dintre orașele relevante în toate planurile 
vieții României membre a Uniunii Europene. Târgoviște rămâne prin definiție un reper al 
culturii, un leagăn spiritual al neamului acesta, dar și orașul care are vocația de a fi unit spațiul 
și poporul român de-a lungul istoriei sale. 
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Târgu Jiu 

 

Menționat în timpul domniei lui Dan al II-lea, Târgu Jiu a evoluat treptat de la târg 
medieval la orășelul din secolul al XIX-lea, reședința unor familii importante precum Magheru. 
Așezarea și moșia erau deținute de proprietari diferiți, la începutul secolului XV o parte 
aparținea familiei Buzeștilor, cealaltă era o așezare de oameni liberi. Domnitorul Mircea 
Ciobanu va confisca moșia și va acorda comunității de acolo un privilegiu care va marca 
intrarea așezării în rândul orașelor Țării Românești. 

La începutul stăpânirii austriece a fost propusă ca noua capitală a Olteniei, în locul 
Craiovei. Potrivit conscripţiei virmondiene (1722) târgul era locuit de 103 familii, dispunând de 
două biserici, în 1774, şi de patru, la 1815, cu case vechi, de secol XVIII, ale familiilor de boieri 
Magheru (1770), Gănescu (1798) sau Măldărescu. Ars de turci la 1800 și 1802, într-o perioadă 
de intense și temute incursiuni ale cârjaliilor lui Pasvan Oglu de la Vidin în Oltenia, oraşul îşi 
revine treptat, la 1832 fiind menţionate un număr de 342 de case, dintre care 43 de zid.  

Dintre bisericile sale se remarcă cea „domnească”, construită înainte de 1717, refăcută 
de negustorii locali (1749-1764) și reparată succesiv în secolul al XIX-lea (1829, 1843, 1855), 
pictată de Mișu Popp în perioada 1855-1860. Orașul dispunea de școală la 1780. Ea a 
continuat să funcționeze până în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 când a fost 
afectată de un incendiu. În 1792 este menționată „școala de elinească și românească”, ridicată 
în 1792, la inițiativa stolnicului Dumitrache, ispravnic al județului Gorj în acea perioadă, 
găzduită în camerele amenajate special pe lângă biserica „Sfinții Voievozi Mihai și Gavril”, 
după repararea acesteia de către același stolnic. La 1831 apare o școală publică condusă de 
profesorul Constantin Stanciovici-Brănișteanu, unde a învățat Alexandrina Magheru. În 1844 
erau două școli particulare, în 1845 apare primul pension de fete, frecventat de 9 fete la 1846. 
La 1860, orașul era populat cu 2.432 de locuitori pentru a ajunge la 5.207 (4.217 români, restul 
germani, unguri, „slavi”, italieni, evrei) în 1897 și 6.718 în 1899. 

La începutul secolului XX, orașul era pe ultimul loc dintre cele 32 de reședințe de județ 
dar se lăuda cu unul dintre primele muzee din Vechiul Regat, având la bază colecția istorică și 
arheologică organizată în cadrul școlii primare locale, de institutorul Alexandru Ștefulescu, la 
1893. Era inaugurat la 16 iulie 1894 de către un comitet în frunte cu prefectul județului Toma 
Cămărășescu (președinte), Alexandru Ștefulescu ca director, Iuliu Mosil (secretar),  
A. Diaconovici (casier), V. R. Piekarsky (custode). Colecția de documente adunată în următorii 
ani, peste 2.000 de piese (secolele XV-XIX), stârnea admirația lui Nicolae Iorga în 1903. 
Dispariția lui Alexandru Ștefulescu, în 1910, a lipsit orașul de una dintre personalitățile sale 
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culturale semnificative. O altă personalitate implicată activ în acțiunile legate de realizarea 
Marii Uniri este Ștefan Bobancu. Brașovean, cu studii la București, condamnat la 6 luni 
închisoare pentru articole scrise contra stăpânirii austro-maghiare, se refugiază în Vechiul 
Regat, în 1890. Profesor la gimnaziul „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, editează aici, între 
1914-1916, ziarul „Unirea Neamului”, cu rol semnificativ în promovarea idealurilor unioniste 
ale tuturor românilor. 

 
Imagini din vremea ocupației germane în Muntenia 

Sursa: „Săptămâna Ilustrată”, 1918 
 

În momentul declanșării Primului Război Mondial, Târgu Jiu era unul dintre orașele 
mici ale Vechiului Regat, cu o populație de 9.948 locuitori. Localitatea cunoaște primul 
contact brutal cu războiul în timpul operațiunilor din zona Jiului. În 12/25 octombrie 1916, 
numeroase coloane de soldați și civili în retragere străbat orașul. Pe 14 octombrie, are loc 
celebra bătălie de apărare de pe podul Jiului, descrisă de Constantin Kirițescu în clasica sa 
monografie, unde un grup mixt format din milițieni, polițiști, gardiști, cercetași (între care 
Ecaterina Teodoroiu) și civili (inclusiv femei) rezistă și resping atacul unei companii și jumătate 
aparținând Diviziei a II-a bavareze. Prin străpungerea liniei de apărare a armatei române, la 4 
noiembrie 1916, trupele austro-maghiaro-germane ocupă întregul județ. La 2 noiembrie, 
orașul Târgu Jiu era ocupat și jefuit fără milă 24 de ore, potrivit unui document rămas de la 
primarul de atunci, Constantin Bălănescu. Aici va fi fixată reședința comandaturii de etapă 
264. 

Orașul se va confrunta cu restricțiile specifice perioadei de ocupație: reglementarea 
strictă a circulaţiei persoanelor, cartelizarea alimentelor de bază, achiziţionarea de alimente 
de la ţărani sau precupeţi doar din locuri special amenajate. Li se adaugă, abuzuri ale 
soldaților, percheziții pentru căutarea și confiscarea armelor de foc a căror identificare atrage 
amenzi foarte mari și chiar arestări. Populația a ripostat, fiind menționate incidente violente 
care au generat represalii mergând până la suprimarea fizică a locuitorilor. Un exemplu este 
arestarea celor care apăraseră orașul în 14 octombrie 1916. Replica a constat nu doar în 
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nesupunere, ci și în acțiuni de susținere a unor grupuri de partizani, cel mai celebru fiind cel 
condus de sublocotenentul Victor Petrescu. Dintre notabilitățile locale, Ștefan Bobancu, 
preotul Dimitre Filipescu și medicul pensionar Dumitru Culcer, care participase la apărarea 
podului de peste Jiu, au fost printre primii care au avut de suferit. O parte dintre orășeni au 
fost încadrați în cadrul Regimentului 18 de infanterie Tg. Jiu care a luptat în Ardeal. Dintre 
ofițerii săi, se remarcă sublocotenentul, ulterior căpitanul Petre P. Popeangă, invalid de război 
și ofițer instructor la Liceului militar din Iași (august 1917-mai 1918). 

 
Grădina Publică Târgu Jiu 

Sursa: Carte Poștală 
 

Târgu Jiu a fost printre primele orașe ocupate de Puterile Centrale. Numele său este 
cunoscut în primul rând prin asocierea cu unul dintre simbolurile feminine ale „Războiului 
pentru reîntregire”, Ecaterina Teodoroiu (1894-1917), în realitate Cătălina Toderiu, căzută în 
timpul confruntărilor de la Mărășești, a cărei casă memorială, inaugurată la inițiativa Arethiei 
Tătărăscu, se păstrează și astăzi. Rămășițele „Fecioarei de la Jiu”, aduse la Târgu Jiu în 1921, au 
fost așezate în mausoleul realizat de Milița Pătrașcu în 1936. De asemenea, apărarea eroică a 
orașului, la 14 octombrie 1916 de o mână de rezerviști, voluntari, cercetași (din rândul cărora a 
făcut parte și Ecaterina Teodoroiu) și a podului de pe Jiu, a devenit una dintre paginile de 
istorie locală reprezentative, fiind tot mai bine valorizată în prezent, inclusiv prin acțiuni 
culturale ale unor grupuri specializate de „reconstituire istorică” (historical reenactment). 
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Timișoara 

 

„Orașul de pe malul Begăi” a traversat câteva perioade istorice distincte, fiind 
dependent de regatul maghiar până la 1552, apoi a devenit sediul vilayetului Timișoarei, sub 

turci, până la 1716, fiind eliberat de Eugeniu de Savoya, moment din care va începe perioada 
austriacă (din 1867, cea austro-maghiară), cea care a marcat puternic dezvoltarea sa edilitară 
(multe dintre cartierele actuale păstrează denumiri „imperiale”), economică, socială, culturală. 
Atestată, sigur, la 1266, Timișoara se dezvoltă într-o zonă mlăștinoasă, între cele două Timișuri 

(cel mare, Timișul și cel mic, Bega). 

Carol Robert de Anjou își va stabili aici reședința regală (1315-1323), unde va construi 
un castel de cărămidă, mai cunoscutul Castel Huniade care adăposteşte astăzi Muzeul 

Banatului. Reședință a comitelui de Timiș (Ioan de Hunedoara și Pavel Chinezul, printre cei 
mai cunoscuți), cetatea era inclusă în sistemul de apărare antiotoman al regatului maghiar. 
Aici va fi pedepsit secuiul Györghy Dosza (Gheorghe Doja), înfrânt după ce asediase Timișoara 
în timpul celebrei răscoale ţărăneşti din 1514. Asediată de otomani de două ori, în 1551 şi 

1552, cetatea va capitula la 26 iulie 1552, fiind inclusă în formațiunea administrativă 
organizată de otomani în noua regiune cucerită. 

 
Vedere din Timișoara 

Sursa: „București și bogățiile României”, Editura de Propagandă „România“, București, 1938 
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Oraşul va capitula din nou, în 1716, în urma unui asediu prelungit, în faţa armatei 
austriece, conduse de prinţul Eugeniu de Savoya. Între 1732 și 1754 Dioceza de Cenad va fi 
mutată la Timișoara, iar biserica Sf. Gheorghe va deveni catedrală până la construirea Domului 
din Piața Unirii, în 1754. Lângă biserică va fi ridicat Colegiul Iezuiților, din 1806 găzduind 
Seminarul teologic romano-catolic și Lyceum Temesvariense, considerată prima instituție de 
învățământ superior din localitate. Timișoara devine oraș liber regesc pe parcursul anilor 
1781-1791, primind loc în dietă și drept de vot. Va fi afectată în 1849 de pe urma 
bombardamentului armatelor maghiare. Tot la 1849, delegații naționali bănățeni cer 
separarea ierarhică de sârbi și organizare confesională ortodoxă separată, obținută în 1865, 
dar Timișoara nu va deveni reședință episcopală. 

Între 1849 și 1860 va fi capitala Voievodinei Sârbești și Banatului Timișan, regiune 
administrativă condusă direct de către administrația imperială vieneză. Orașul deține câteva 
recorduri, fiind primul oraș al monarhiei austriece unde s-a introdus iluminatul cu lămpi 
(1760), apoi cel cu gaz (1855) și cel electric (1884). Timișoara va cumpăra instalațiiile de 
producere ale curentului electric în 1893, uzina fiind stabilită în cartierul Fabric. Tot în 1869 
era inaugurată prima linie de tramvai tras de cai, pentru ca la 1899 să beneficieze de tramvai 
electric. Din 1872 dispune de propriul muzeu (Muzeul Banatului). Populația sa a crescut 
treptat, depășind puseuri epidemice severe precum epidemia de ciumă din 1738-1739. Dacă 
în 1720 număra 500 de locuitori, la 1784 erau deja înregistrați 9.242, pentru a ajunge la peste 
10.000 la începutul secolului XIX, 18.100 la 1847, 44.809 la 1890 și 55.280 la 1900. 

La începutul secolului XX, Timișoara se apropia de 60.000 de locuitori, atingând cifra 
de 72.555 în 1910. Majoritatea erau germani (30.892), urmați de maghiari (19.162), români 
(6.312), sârbi (2.730). Orașul va traversa o nouă fază de remodelare urbană. Apar acum Baia 
Publică Neptun, Casa Brück (Piața Unirii), abatorul comunal sau Uzina de apă, biblioteca 
județeană (1904). Vatra modernă a municipiului a fost ridicată pe porțiuni, între 1901 și 1903, 
după metode moderne geodezice, o suprafață de 1.168 ha care corespundea circ. I-IV, în 1911 
a apărut circ. V cu o suprafață de 613 ha. În 1913 se dorea extinderea suprafeței până la 3.474 
ha, dar izbucnirea Primului Război Mondial duce la anularea planului urbanistic. Dintre 
personalitățile românești ale perioadei se remarcă protopresbiterul Meletie Drăghici, 
Alexandru Mocioni, Vincențiu Babeș, Emanuil Ungurianu (președintele filialei Timișoara a 
celebrei societăți culturale „Astra” între 1898-1906). 

Important centru urban al monarhiei austro-ungare, în momentul decretării mobilizării 
generale, Timișoara era sediul Corpului VII armată austro-ungar, dar și al comandamentelor 
unor unități militare, precum Regimentul nr. 61 Timișoara. Ultimele includeau reprezentanți ai 
tuturor naționalităților, circa 40% fiind români. Timișoara va găzdui cartierul general al 
arhiducelui Eugen și pe August von Mackensen, sosit la 18 septembrie 1915, în vederea unor 
întâlniri cu aliații turci și bulgari. Mobilizarea generală este însoțită de publicarea pedepselor 
aplicate celor care se sustrăgeau satisfacerii obligațiilor militare. Cazurile revin Tribunalului 
Militar, constituit pe lângă Divizia 34 infanterie, și sunt prezentate de presa timișoreană. Până 
în ianuarie 1918, din Timişoara au fost mobilizaţi şi trimişi pe front 12.832 bărbaţi, dintre care 
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mulţi nu s-au mai întors la familiile lor. În urma lor au rămas mii de văduve și de orfani care nu 
mai puteau fi susținuți de administrație, în ciuda promisiunilor făcute. În timp ce românii 
bănățeni luptau pe front, populația civilă, rămasă acasă, se confrunta cu numeroase lipsuri: 
rechiziții ale produselor agricole, mijloacelor de transport, animalelor de tracțiune, sechestrări 
de bunuri pentru neachitarea taxelor, persecuții, foamete (din cauza micșorării rațiilor), inflație 
care a dus la explozia prețurilor (la produsele alimentare, de peste 8 ori). Printre alte 
consecințe directe: sporirea zilei de lucru, extinderea utilizării muncii femeilor şi copiilor în 
fabrici, falimentul gospodăriilor agricole. Rezultat al nemulțumirilor populației, la Timișoara au 
loc numeroase revolte (29 mai sau 2 decembrie 1917), întruniri (8 martie 1918) sau 
demonstrații (22 aprilie 1918). În toamna anului 1918 se înmulțesc manifestațiile și protestele 
timișorenilor (6, 20, 26 octombrie). Sub presiunea străzii, la 28 octombrie consiliul orășenesc 
anunță dezlipirea de Austria. Pe 31 octombrie, proclamarea Republicii Bănățene de către Otto 
Roth, membru al Partidului Social Democrat din Ungaria, nu întrunește acordul 
reprezentanților românilor și șvabilor. Primii alcătuiesc Consiliul Militar Naţional Român, cu 
Aurel Cosma ca președinte. Atașat curând Consiliului Național Român Central de la Arad, 
acesta va acționa în vederea realizării Unirii Banatului cu România. În baza Convenției Militare 
de la Belgrad, după evacuarea armatei maghiare, unități militare sârbe ocupă aproape tot 
Banatul, urmate de trupe franceze care vor staționa până la împărțirea Banatului între 
România și Regatul Sârbo-Croato-Sloven. Timișoara va fi ocupată la 14 noiembrie 1918, noul 
comandament sârb preluând controlul administraţiei militare și civile. Gărzile naţionale create 
de români sunt dizolvate. Apar conflicte între sârbi și români, mai ales în urma încercărilor de 
blocare a participării delegaţilor Banatului la Adunarea Naţională de la Alba Iulia (printre ei și 
reprezentanți ai românilor din Timișoara precum Aurel Cosma, E. Ungurianu, George Adam, 
Pompiliu Ciobanu). Orașul revine sub administrație românească, un an mai târziu, când 
trupele românești, sub comanda colonelului Victor Economu, intrau în Timișoara, pe 3 august 
1919. Armata a fost primită oficial, în Piața Unirii, de protopopul ortodox al Timișoarei, Ioan 
Oprea, apoi de primarul Iosif Gemml. Cu puțin timp înainte, pe 27 iulie 1919, se retrăseseră 
ultimii militari sârbi, iar pe 28 iulie, Aurel Cosma, primul prefect român al noului județ,  
Timiș-Torontal, fusese instalat în funcție de către generalul francez De Tournadre. 

Timișoara va beneficia din plin de integrarea în România Mare, devenind unul dintre 

cele mai prospere centre urbane, cu o dezvoltare economică și culturală de excepție. A fost 

vizitat de familia regală alături de Ion I.C. Brătianu în 1923. Din inițiativa mai multor 

personalități bănățene, la Timișoara au fost ridicate numeroase monumente în memoria 

timișorenilor căzuți pe diferitele câmpuri de bătaie ale frontului european (cazul inițiativei 

părintelui Melentie Șora, troiță de lemn de stejar în curtea bisericii de la Fabric) sau a 

personalităților care au contribuit la realizarea Marii Uniri. Dintre personalitățile locale, 

implicate în realizarea Marii Uniri, trebuie menționat aportul lui Aurel Cosma, cetățean de 

onoare al orașului în 1927. O parte dintre fruntașii bănățeni ai Marii Uniri vor muri în 

închisorile comuniste (Sever Bocu). 
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În contemporaneitate, Timișoara este un oraș simbol al României, un oraș al libertății, 
aici izbucnind în decembrie 1989 Revoluția care a generat căderea comunismului și intrarea 
țării noastre într-o nouă etapă a istoriei sale. 

 
Rezoluția Marii Uniri 

Sursa: Muzeul Memorial Vasile Goldiș Arad 
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