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Marți, 20 noiembrie 2018
Începând cu ora 12,00

Sosirea și cazarea participanților
HOTEL „CENTRAL“ 

15,20 - 16,45

PE URMELE FĂURITORILOR MARII UNIRI
(plecarea din fața Hotelului „Central“)

SEDIUL CONSILIULUI NAȚIONAL ROMÂN CENTRAL

Casa ŞTEFAN CICIO - POP, str. Ştefan Cicio - Pop, nr. 3.
Gazdă: prof. univ. dr. Corneliu Pădurean - Asociația „Ştefan 
Cicio-Pop“Arad

PALATUL ROMÂNUL, str. V. Goldiș, nr. 6
Gazde: prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN - Președintele Univer-
sității de Vest „Vasile Goldiș“ Arad / prof. univ. dr. Marius Grec - 
Director al Muzeului Memorial Universitar „Vasile Goldiș“ Arad.

17,00 - 19,00 - Primăria Municipiului Arad, Sala „Regele Ferdinand“

LANSĂRI DE CARTE

17,00 - 17,10  -  Lansarea volumului Traian Vuia - viața și opera, au-
tori: Dan Antoniu, Ioan Buiu, Dan Hadârcă, Radu Homescu, George 
Cicoș, Editura Tehnică, București, 2013
Prezintă: prof. univ. dr. Radu Homescu

17,10 - 17,20 - Lansarea volumului Banatul și Marea Unire. Bănă-
țeni la Alba Iulia, autori: Ioan Munteanu, Dumitru Tomoni, Vasile M. 
Zaberca, Editura Partoș, Timișoara, 2018
Prezintă: cercetător științific I dr. Vasile Dudaș
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17,20 - 17,30 - Lansarea volumului Dr. Laurențiu Oanea, Unirea de 
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, ediție îngrijită de dr. Felicia Aneta 
Oarcea, Editura Gutenberg Unives, Arad, 2018
Prezintă: dr. Constantin Inel

17,30 - 17,40 - Lansarea volumelor Tripticul Marii Uniri. Vasile 
Goldiș și Capitalele Marii Uniri, volumul I - Arad, volumul II - Alba 
Iulia și volumul III – București, autori: Marius Ioan Grec, Stelean Ioan 
Boia, Sorin Bulboacă, Editura „Vasile Goldiș“ University Press, Arad, 
2018
Prezintă: prof. univ. dr. Marius Ioan Grec

17,40 - 17,50 - Lansarea monografiei: Presa Marii Uniri (coord. 
Marius Ioan Grec), „Vasile Goldiș“ University Press, Arad, 2018 - 
volumul Congresului Internațional de Istorie a Presei: PRESA MARII 
UNIRI și Suplimentul Congresului, în Studii de știință și cultură (co-
ord. Vasile Man)
Prezintă: prof. univ. dr. Aurel Ardelean și  prof. univ. dr. Marius Ioan 
Grec

17,50 - 18,00 - Lansarea volumului Distincții onorifice conferite 
grănicerilor români în perioada 1918-1919, autori: dr. Laurențiu-Ște-
fan Szemkovics, dr. Augustin Mureșan, Editura Ministerului Afaceri-
lor Interne / Editura Moroșan, București, 2018
Prezintă: dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics

18,00 - 18,10 - Lansarea volumului Bibliografia vexilologiei româ-
nești, autori: dr. Augustin Mureșan, dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, 
Editura „Vasile Goldiș“ University Press, Arad, 2018
Prezintă: dr. Augustin Mureșan

18,10 - 18,20 - Lansarea volumului ASTRA și arădenii – ctitori de 
modernitate românească, coordonator: Aurel Ardelean, Editura „Va-
sile Goldiș“ University Press, Arad, 2018
Prezintă: lector univ. dr. Stelean Ioan Boia
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18,20 - 18,30 - Lansarea volumului Garnizoana Ineu, autori: Au-
rel Dragoș, Gl.bg.(r) Vasile Băețan, Editura Gutenberg Unives, Arad, 
2018
Prezintă: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă

18,30 - 18,40 - Lansarea albumului Vasile Goldiș și ziarul „Româ-
nul“, autor: Virgil Jireghie, Editura „Vasile Goldiș“ University Press, 
Arad, 2018
Prezintă: prof. Horia Truță

18,40 - 18,50 - Lansarea volumului Protopop stravrofor Petru Be-
jan. Consemnări, autor: Corina Vașca,  Editura „Vasile Goldiș“ Uni-
versity Press, Arad, 2018
Prezintă: lector univ. dr. Corina Vașca

18,50 - 19,00 - Lansarea volumului Marea Unire în memorialisti-
ca arădeană, autori: Eugen Gagea, Maria Alexandra Pantea, Editura 
„Vasile Goldiș“ University Press, Arad, 2018
Prezintă: conf. univ. dr. Eugen Gagea

19,00 - 19,10 - Lansarea volumului „De la Nădlac la Alba Iulia“, 
autor: Gabriela Adina Marco, Editura „Tiparnița“, Arad, 2018
Prezintă: prof. Ioana Nistor

19,10 - 19,20 - Lansarea volumului Cetăți, castele, castelani din 
comitatul Aradului, autori: Puiu Emilian Valea, Ioan Valeriu Tuleu, 
Editura „Tiparnița“, Arad, 2018
Prezintă: prof. Ioan Tuleu

19,20 - 19,40 - Moment artistic: Balada - Ciprian Porumbescu (vi-
olonist Florin Gherghel, concert-maestrul Orchestrei Simfonice a Fi-
larmonicii de Stat Arad); grupul vocal „Trifon Lugojan“ Arad

19,40 - CINA (Restaurantul „Decebal“)
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Miercuri, 21 noiembrie 2018
LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE
„ARAD - CAPITALA POLITICĂ A MARII UNIRI“
(Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand“)

8,30 - 9,00 - Înscrierea participanților

9,00 - 9,30 -  Deschiderea Conferinței Științifice Naționale                        
„Arad - capitala politică a Marii Uniri“

Alocuțiuni:
ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului
Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad
Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad
Prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu“ 
Arad
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Va-
sile Goldiș“ Arad

9,30 - 11,10 - Comunicări în plen

9,30 - 9,50 - prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, director al Institutului de Istorie „Geor-
ge Barițiu“ al Academiei Române, 
Democrație, demnitate și diplomație în făurirea României Mari 
(1848-1920)

9,50 - 10,10 - PS Dr. Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepi-
scopiei Arad, Episcopia Aradului - mărturiile implicării în realizarea 
Marii Uniri din 1918

Rezumat: Poporul român, având credință în Dumnezeu, și-a 
dobândit unitatea prin multe jertfe și acte istorice, înfăptuite în timpul 
voievozilor, dintre care îi amintim pe Mircea cel Bătrân, Sfântul Ște-
fan cel Mare, Mihai Viteazul, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, 
precum și în vremea făuritorilor Unirii Principatelor din anul 1859 și 
ai Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Istoria poporului s-a împletit armonios cu Istoria Bisericii Orto-
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doxe Române, iar Episcopia Aradului a pregătit, prin personalitățile 
ei, Actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, un rol însemnat avându-l 
Episcopul Ioan I. Papp (1903-1925), care în anul 1918 păstorea și 
Mitropolia Ardealului, ca și locțiitor, luând parte la toate evenimen-
tele legate de actul Unirii și organizând la Arad Sinoadele mitropoli-
tane, unde s-au luat decizii importante cu privire la autodeterminarea 
poporului român și autonomia Bisericii, pentru ca apoi să se hotărască 
realizarea unității bisericești și naționale.

Ierarhii Episcopiei Aradului împreună cu clerul și credincioșii au 
luptat pentru menținerea românismului și credinței ortodoxe prin toate 
mijloacele: cult, cultură, educație și slujire socială.

La Arad, în ziua de 19 noiembrie, s-a hotărât convocarea Adunării 
Naționale de la Alba Iulia, pentru ziua de 1 decembrie 1918. 

Privind în timp, pe lângă Sfinții Mărturisitori din Transilvania și 
ierarhii arădeni slujitori ai unității de credință și neam a românilor, îi 
amintim pe arădenii luptătorii pentru Marea Unire de la 1918: Vasile 
Goldiș, Secretar eparhial, Ștefan Cicio-Pop (devenit arădean), Ioan 
Suciu, Preotul Dr. Gheorghe Ciuhandu, Ioan Slavici, Dr. Emil Monția 
ș.a.

Consiliul Național Român Central constituit la Arad în toamna 
anului 1918 a pregătit organizarea Marii Adunări de la Alba Iulia și 
Unirea de la 1 Decembrie. Din partea Episcopiei Aradului, la Marea 
Adunare de la Alba Iulia au participat Episcopul Ioan I. Papp, proto-
popii și mulți preoți de drept și aleși.  Revista Eparhiei, intitulată „Bi-
serica și Școala“, a reflectat etapele realizării unității poporului român.

Cuvinte cheie: Biserica, Episcop, Unire, Popor, Arad.

10,10 - 10,30 - prof. univ. dr. Radu Homescu, ambasador,
Contribuția lui Traian Vuia la înfăptuirea Unirii din 1918 și la Confe-
rința de Pace de la Paris (1919-1920)

Rezumat: Aparținând Panteonulului temerarilor zborului, Traian 
Vuia a fost inclusiv un militant activ și consecvent pentru drepturile 
poporului român, contribuind prin acțiuni remarcabile la pregătirea 
spirituală și politică a unității naționale,  la realizarea Marii Uniri. Re-
zident în Franța din anul 1902, a publicat intens în țară, în special 
la Lugoj, în „Drapelul“, dar și în publicațiile din Timișoara, Brașov, 
Sibiu și București, articole de o realistă analiză politică a stării de fapt 
de dinaintea Primei Conflagrații Mondiale și din timpul desfășurării 
ei. În primăvara anului 1918 a publicat o broșură, în limba franceză, 
intitulată „Le Banat (Timishana)“ în care erau concentrate datele isto-
rice – demografice, economice, juridice, ale învățământului românesc 
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și Bisericii Ortodoxe, ale culturii etc. - subliniind asuprirea seculară și 
a lipsei drepturilor românilor din Banat și Transilvania. Broșura a fost 
difuzată cancelariilor marilor puteri din Europa, ambasadelor statelor 
acreditate la Paris, precum și în SUA, fiind pusă și pe masa tratativelor 
de pace de la Versailles și Trianon. La 30 aprilie 1918 a organizat în 
Orașul Luminilor, Comitetul Național al Românilor din Transilvania 
și Bucovina. În calitate de președinte a înființat revista „La Trannsiva-
nie“ care propaga aserțiunile Comitetului ce milita pentru eliberarea 
poporului român din chingile imperiului austro-ungar și pentru unirea 
tuturor românilor și teritoriilor locuite de ei, cu Țara. Traian Vuia a 
inițiat, alături de alți români, cu acceptul și sprijinul autorităților din 
Regat, legiunile de voluntari români, formate din rezidenți, din tinerii 
aflați la studii, precum și din prizonierii de etnie română din Franța și 
Italia – legiunile urmând să lupte, alături de aliați, împotriva Puterilor 
Centrale. Ca membru al delegației la Conferința de Pace de la Paris, a 
propus aderarea sa și a altor șase membri (Alexandru Vaida –Voevod, 
șeful delegației, Caius Brediceanu, Ion Pilat, Mihail Șerban, George 
Crișan și Voicu Nițescu) la Loja masonică „Ernest Renan“ din Paris 
care avea peste 100 de membri de mare influență în presa scrisă, în 
Guvernul și Parlamentul francez, la Președinție și în conducerile par-
tidelor politice. Afilierea la francmasonerie a avut un rol decisiv la 
nivelul decidenților Conferinței de la Paris privind interesele Români-
ei. Colaborarea lui Traian Vuia cu Take Ionescu și Nicolae Titulescu 
s-a dovedit eficientă, mai ales în calitatea sa de consilier al Legației 
României la Paris, posesor de pașaport diplomatic și îndeplinind mi-
siuni diplomatice importante în Belgia, Marea Britanie și la oficiile 
diplomatice acreditate în capitala Franței.

10,30 - 10,50 - prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președinte fondator al 
Universității de Vest „Vasile Goldiș“ Arad,
Viziunea lui Vasile Goldiș despre stat și națiune, prezentată în Rezo-
luția Marii Uniri

Rezumat: Liderul arăden Vasile Goldiș considerat de marele poet 
transilvănean Octavian Goga drept unul dintre „părinții patriei“ a fost 
cel care a prezentat la Alba-Iulia Rezoluția Marii Uniri. În document se 
regăsesc principiile și valorile lumii moderne, dar și o nouă viziune despre 
stat și națiune, care este expresia gândirii politice a lui Vasile Goldiș.

10,50-11,10  -  prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea „Au-
rel Vlaicu“ Arad, 
Consiliul Național Român Central de la Arad
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Rezumat: În ziua de 30 octombrie, la Hotelul „Jägerhorn“ (Cor-
nul vânătorilor), s-a constituit Consiliului Naţional Român, care, prin 
atribuţiile pe care le-a avut, a devenit unicul organism central recu-
noscut de către români pentru a-i reprezenta, în toamna anului 1918. 
Sediul acestuia a fost stabilit la Arad, în casa lui Ştefan Cicio-Pop, 
situată în strada Fábián Gábor, nr. 7.

Acest organism era constituit din şase reprezentanţi ai Partidului 
Naţional Român (Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, 
Alexandru Vaida-Voevod, Aurel Lazăr, Aurel Vlad) şi şase reprezen-
tanţi ai Partidului Social-Democrat din Ungaria, secţia română (Ioan 
Flueraş, Iosif Jumanca, Tiron Albani, Enea Grapini, Bazil Surdu, Iosif 
Renoiu). În cadrul Consiliului Naţional Român Central (C.N.R.C.) 
erau trei arădeni, Ştefan Cicio-Pop, V. Goldiş şi I. Flueraş. 

C.N.R.C. şi-a început efectiv activitatea la 2 noiembrie, Ştefan Ci-
cio-Pop fiind ales preşedinte al acestui organism. Printre atribuţiile 
sale au intrat şi organizarea consiliilor şi gărzilor naţionale române lo-
cale. V. Goldiş asigura secretariatul general, T. Mihali avea ca atribuţie 
urmărirea activităţii din parlament a partidelor politice maghiare, Al. 
Vaida-Voevod era responsabil cu coordonarea legăturilor cu Antanta, 
A. Vlad supraveghea activitatea consiliilor şi a gărzilor naţionale din 
centrul Transilvaniei. S-a stabilit că pentru luarea unor hotărâri nu era 
necesar să fie prezenţi toţi membrii consiliului.

Cuvinte cheie: Arad, reprezentanți, români, atribuții, consiliul.

11,10 - 12,00 - Lansări de carte

Aradul și Marea Unire. Repere iconografice, autori: Lizica Mihuț, 
Corneliu Pădurean, Editura Academiei, București, 2018
Prezintă: prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prof. univ. dr. Radu Homescu

Analele Aradului, Anul IV, nr. 4 - 2018, supliment, colecția „ASTRA 
ARĂDEANĂ - 1863“, Editura „Vasile Goldiș“ University Press, Arad, 2018
Prezintă: dr. Emil Arbonie

12,00 - 12,10 - Vernisarea Expoziției 
Arad. Prima capitală a Marii Uniri. Valorificarea patrimoniului cul-
tural mobil al Complexului Muzeal Arad 
Prezintă: dr. Felicia Aneta Oarcea
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12,10-12,30  -  Pauză de cafea

12,30-13,50  -  Lucrări pe secțiuni 

SESIUNEA  I

Secțiunea I -  Istoriografia Marii Uniri  -  Primăria Municipiului 
Arad, sala „Regele Ferdinand“

Moderatori:   
Prof. univ. dr. Ioan Biriș,
Prof. univ. dr. Alexandru Porțeanu

12,30 - 12,50 - cercetător științific dr. Alexandru Kosa, Academia 
Română - Timișoara, 
Din cronologia Banatului (1725)

12,50 - 13,10 - prof. Tatiana Ostroveanu, Liceul Teoretic Special 
„Iris“ Timișoara, 
Din cronologia Banatului (1726)

13,10 - 13,30 - cercetător științific I dr. Alexandru Porțeanu, Aca-
demia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ București,
Marea Unire din 1918, ca act creator, constitutiv de stat

13,30 - 13,50 - Discuții

Secțiunea a II-a - Personalități ale Marii Uniri - Sala Senatului Uni-
versității de Vest „Vasile Goldiș“ Arad
Moderatori: 
Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec,
Prof. univ. dr. Ionuț Cojocaru

12,30-12,50 - asistent drd. Radu Alexandru Hord, Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiș“ Arad, 
Patriciu Covaci (Covaciu) - reprezentant al plasei Sebiș la Marea 
Adunare Națională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia
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12,50 - 13,10 - dr. Iulian Boțoghină, Arhivele Militare Pitești, 
Sumară prezentare a lui Moise Rișcuția, ca ofițer în Armata Română

13,10 - 13,30 - prof. univ. dr. Ionuț Cojocaru, Universitatea Politeh-
nică București, 
Marea Unire din 1918. Activitatea politică a lui Ion I. C. Brătianu

13,30-13,50  -  Discuții

Secțiunea a III-a - Acțiuni politice și militare pentru pregătirea și 
realizarea Marii Uniri - Sala Senatului Universității „Aurel Vlaicu“ 
Arad
Moderatori:
Prof. univ. dr. Dumitru Preda,
Cercetător științific I dr. Vasile Dudaș

12,30 - 12,50 - prof. univ. dr. Dumitru Preda, Universitatea Bucu-
rești, Raporturile României cu Antanta și problema frontierei de vest 
(de la Armistițiul din 11 noiembrie 1918, la Pacea de la Trianon, din 
4 iunie 1920)

Rezumat: Încetarea ostilităţilor pe frontul de Vest, la 11 noiembrie 
1918, a găsit România şi armata sa din nou în luptă în tabăra Antantei şi 
a aliaţilor acesteia. În Memoriul înaintat de guvernul general Constantin 
M. Coandă, la 10 noiembrie, reprezentanţilor Puterilor Aliate de la 
Iaşi se preciza: „chestiunea românilor din Ungaria s-a impus, prin 
însăşi natura ei,  în ziua în care principiile de justiţie, de independenţă 
şi de libertate a popoarelor au fost proclamate. Ea s-a impus şi prin 
împrejurările războiului, când, prinTratatul de la 4 [/17] august 1916, 
Aliaţii s-au obligat să asigure românilor unitatea naţională“.

Comunicarea analizează evoluţia raporturilor României cu puterile 
Antantei, evidenţiind intensa acţiune diplomatică desfăşurată pe timpul 
pregătirii şi apoi al participării sale la Conferinţa de Pace de la Paris 
în legătură directă cu problema esenţială a confirmării în plan juridic 
internaţional a deciziilor istorice de la Alba Iulia de unire a Transilvaniei, 
Banatului, Bihorului şi Maramureşului cu Ţara-mamă, România.

Bătălia diplomatică pentru frontiera de Vest a fost permanentă, 
consecventă şi a avut un notabil caracter pragmatic; ea s-a conjugat 
cu un efort militar complex de contracarare a agresivităţii forţelor 
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bolşevice din regiune, contribuind active la construirea păcii şi stabil-
ităţii politice în Europa.

12,50 - 13,10 - dr. Adrian Deheleanu, muzeograf Adriana Filofteia 
Deheleanu, Muzeul Național al Banatului, Timișoara,
România în anii Primului Război Mondial

Rezumat: Efortul militar al României în anii Primului Război 
Mondial s-a concretizat într-o mare concentrație de forță de muncă 
- peste un milion de bărbați, adică 11-13% din populația totală (cifră 
neatinsă de niciun alt partener din coaliție) -, constituind 366 bata-
lioane de infanterie, 110 escadroane de cavalerie, 379 de baterii de 
artilerie și inginerie, marină, unități de forță aeriană, formațiuni auxi-
liare, servicii logistice etc. Puterea de luptă românească era de 2,2% 
din puterea totală militară a Antantei, în timp ce din punct de vedere 
demografic potențialul României a reprezentat doar 1% din coaliție. 
România a suferit peste 300.000 de victime, adică peste o treime din 
forța de muncă mobilizată sau 3,4% din numărul total de victime ale 
beligeranților. În plus, victimele civile au depășit 650.000 de persoa-
ne. La aceasta se adaugă jertfele dureroase din rândurile  românilor 
din teritoriile aflate sub dominația imperiilor vecine - zeci de mii de 
români au murit pe câmpurile de luptă din cauze străine, urmând apoi 
atacuri flagrante asupra populației civile româneşti, deportări și inter-
nări, mulţi români fiind condamnați la moarte pentru că au susținut 
idealul naţional românesc.

În prima etapă a războiului, România a trebuit să acopere cea mai 
lungă (aproximativ 1.600 km) și cea mai complexă linie a frotului  din 
Primului Război Mondial, implicând în luptă mai mult de 40 de mari 
unități inamice, ceea ce a facilitat considerabil operațiunile aliate pe 
celelalte teatre de război din Vestul Europei. Marile victorii câștigate 
la Mărăști, Mărășești și Oituz, în vara anului 1917, au salvat frontul 
estic al Antantei, făcându-l să reziste pentru aproape o jumătate de 
an. Sub rezerva ocupării militare a Puterilor Centrale timp de aproape 
doi ani (707 de zile), o ocupație efectivă pe aproape trei sferturi din 
teritoriul statului român în 1916, România a fost prădată în mod 
sistematic și nemilos de către ocupanţi, daunele făcute fiind, potrivit 
estimărilor, de circa 17 miliarde lei de aur.

Efortul economic și financiar general realizat de România în tim-
pul războiului de Reîntregire Naţională (jafurile făcute de statele ocu-



- 11 -

pante incluse), prezentate Comisiei de reparații în 1922, au constituit 
72 de miliarde de aur de lei, deși acestea din urmă au recunoscut doar 
31 miliarde lei de aur. Chiar dacă se ia în calcul termenul de compa-
rație, efortul economic al României a fost de 48,6 ori mai mare decât 
bugetul de stat pentru anii 1916/1917, o dovadă suplimentară a anga-
jamentului tuturor forțelor și disponibilităților țării față de apărarea 
României și realizarea statului național unitar român.

13,10 - 13,30 - dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Arhivele Națio-
nale ale României, București, 
Ordine, cruci și medalii străine decernate militarilor români în 1918

13,30 - 13,50 - Discuții

Secținea a IV-a - Rolul Consiliilor Naționale și al Gărzilor Naționa-
le în preluarea administrației românești - Sala „Iuliu Maniu“, b-dul 
Revoluției, 81
Moderatori: 
Dr. Carmen Albert,
Dr. Virgil Valea

12,30 - 12,50 - prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea, 
Consiliile și gărzile naționale, cele dintâi structuri ale administrației 
românești în Transilvania. Studiu de caz: comitatul Bihor

Rezumat: În contextul prefacerilor revoluţionare de la finele 
anului 1918, asumându-şi rolul de organ politic reprezentativ, menit să 
facă faţă „trebuinţelor timpului extraordinar“, Consiliul Naţional Ro-
mân Central, înfiinţat la Budapesta, în noaptea de 30/31 octombrie, de 
unde s-a mutat la Arad, a stabilit, ca una din priorităţile activităţii sale, 
organizarea localităţilor româneşti din Transilvania, prin înfiinţarea 
de consilii şi gărzi naţionale care „să se îngrijească de siguranţa pu-
blică şi de toate trebuinţele poporului“. Constituit între primele, la 3 
noiembrie 1918,  Consiliului Naţional Român din Oradea şi Bihor, 
condus de Aurel Lazăr,  a trecut rapid la înfiinţarea consiliilor şi găr-
zilor naţionale în toate localităţile româneşti ori cu populaţie mixtă 
din comitat. Aproape pretutindeni, aspectul trebuie semnalat, această 
acţiune este însoţită de alungarea reprezentanţilor vechiului aparat ad-
ministrativ. Acest proces a reprezentat începutul instaurării adminis-
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traţiei româneşti în Bihor, aspect pe care studiul nostru îşi propune să-l 
urmărească în detaliu.

12,50 - 13,10 - dr. Ménesi Beáta, Școala Gimnazială „Gheorghe Bul-
găr“ Sanislău, jud. Satu Mare,
Aspecte din activitatea Consiliului Naţional Maghiar din Oradea

Rezumat: Cuprinsă de efervescenţa revoluţionară din întreaga 
Ungarie, de la sfârşitul anului 1918, în după-amiaza zilei de 1 no-
iembrie 1918, la Oradea se constituie Consiliul Naţional Maghiar, ca 
răspuns la apelul lansat, prin intermediul presei, de către Consiliul 
Naţional Maghiar Central către toată populaţia maghiară care dorea 
„pacea imediată, independenţa şi democraţie ţării“. Preşedinte al 
C.N.R. Maghiar din Oradea a fost Rigo Lorand, iar apoi dr. Grosz 
Menyhert. Studiul nostru îşi propune să scoată în evidenţă aspecte din 
activitatea acestui consiliu, cercetările noastre fiind bazate, exclusiv, 
pe informaţiile oferite de presa maghiară orădeană, mai exact de către 
cele patru cotidiane care apăreau aici: Nagyvárad, Nagyváradi Napló, 
Szabadság şi Tiszántúl. 

13,10 - 13,30 - dr. prof. Ioan V. Geoldeș, Liceul Tehnologic „Ștefan 
Hell“ Sântana, 
Constituirea și activitatea Consiliului Național Român din Comlăuș/
Sântana (noiembrie 1918-februarie 1919)

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să prezinte, în lumina in-
formaţiilor arhivistice, constituirea şi activitatea Consiliului Naţion-
al Român din Comlăuş în perioada noiembrie 1918-februarie 1919. 
Un asemenea demers se înscrie în orizontul mai vast de preocupări 
şi acţiuni dedicate Centenarului, de a valorifica, într-un mod creator, 
evenimente şi personalităţi mai puţin cunoscute publicului larg. În 
acest sens, în analiza activităţii Consiliului comunal Comlăuş, demer-
sul nostru se va focaliza şi asupra personalităţii preşedintelui Consi-
liului, dr. Vasile Cucu, pe atunci medic al circumscripţiei sanitare ru-
rale Comlăuş, şi delegat al localităţii la Marea Adunare Naţională de 
la Alba Iulia

13,30 - 13,50 - Discuții

Secțiunea a V-a - Bisericile românești și Marea Unire - Biblioteca 
Județeană „Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „ASTRA“
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Moderatori: 
Protos lector univ. dr. Nicolae M. Tang,
Prof. dr. Doru Bogdan
12,30 - 12,50 - conf. univ. dr. Mihai Handaric, Universitatea „Aurel 
Vlaicu“ Arad,
Cultele neoprotestante din România în contextul Marii Uniri

Rezumat: Lucrarea „Cultele neoprotestante din România în 
contextul Marii Unirii“, prezintă factorii care au influențat apa-
riția cultelor neoprotestante din România în contextul realizării 
Marii Uniri. Se prezintă rolul unității în diversitate, ținând cont de 
apariția Cultului Baptist, a Cultului Penticostal și a Cultului Creș-
tin după Evanghelie. Autorul va lua în considerare influența ex-
ternă, din Europa și America în răspândirea convingerilor neo-
protestante din țară precum și încurajarea dilogului religios între 
Principate în preajma și după unirea lor într-o singură țară: România. 
Cuvinte cheie: Marea Unire, Cultele neoprotestante, Baptiștii, Penti-
costalii.

12,50 - 13,10 - dr. prof. Marius Răzvan Meszar, Societatea de Știin-
țe Istorice din România - Arad, 
Rolul preoților români în consolidarea Marii Uniri. Studiu de caz: 
preotul Teofan Herbei din parohia Traian - Ineu

13,10 - 13,30 - protos lector univ. dr. Nicolae M. Tang, Universita-
tea „Aurel Vlaicu“ Arad
Eparhia Aradului în veacul al XIX-lea și susținerea luptei de emanci-
pare națională. Momente, personalități, concepte

Rezumat: Aradul, și în speță, Episcopia Aradului, ca instituție 
ecleziastică și națională, a înscris o luminoasă pagină în lupta de 
emancipare națională, cu preponderență, în a doua jumătate a sec. al-
XIX-lea. Episcopi, preoți, profesori de teologie, elevi preparanzi și 
studenți teologi au ținut trează conștiința națională și ortodoxă în rân-
dul românilor din această parte de țară. Prin acțiunile lor au pregătit 
terenul pentru Marea Unire, pentru întregirea tuturor românilor, visul 
secular al acestui neam.

Sintagma „lucru românesc“, lansată de marele luptător național 
Moise Nicoară, va defini lupta de emancipare națională a românilor or-
todocși din Banat, Arad, Bihor și părțile ungurene din sec. al-XIX-lea. 
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Eparhia arădeană devine astfel locul plămădirii unui grandios proiect 
național, cultural și spiritual, privind nația română din aceste părți de 
țară. De fapt, acest proiect are rădăcini în conceptul de națio care circula 
în Europa la începutul sec. al-XIX-lea și care va cuprinde patru mari di-
recții: 1. episcop de limbă, sânge și cuget românesc, adică românizarea 
scaunului episcopal de la Arad; 2. folosirea limbii române în cult; 3. 
scrierea cu grafie latină; 4. completarea matricolelor în limba română. 
Împlinirea acestor deziderate ducea la întărirea conștiinței naționale, 
precum și netezirea drumul spre istoricul act de la 1 Decembrie 1918.

Conștientă de importanța acestui proiect, elita cultural pedagogică 
și ecleziastică ortodoxă-română coagulează în jurul lui toate forțele 
capabile, toată energia românească a acestor locuri, în scopul îndepli-
nirii lui. Lucrarea de față evidențiază cele mai importante personalități 
din rândul clerului ortodox-român care s-au înscris în mișcarea de 
emancipare națională, ecleziastică și culturală a românilor, direcțiile 
și realizările politice ale acestora.

Cuvinte cheie: Eparhia Aradului, emancipare națională, episcopi, 
preoți, profesori de teologie, studenți teologi.

13,30 - 13,50 - Discuții

Secțiunea a VI-a - Anonimii Marii Uniri - Biblioteca Județeană 
„Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „ADMINISTRAȚIE“

Moderatori: 
Dr. Doru Sinaci,
Prof. Ioan Traia

12,30 - 12,50 - prof. Eugen Pădurean, Complexul Muzeal Arad,
Am fost și eu la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918

12,50 - 13,10 - ec. David Livius Ranta, Colectivul Monografic Jude-
țean Arad, Luptători anonimi pentru Marea Unire

Rezumat: Din documentele vremii, consemnate de istorie, știm, 
că în Sala Unirii de la Alba Iulia au participat 1228 delegați (1700 în 
sală –după unii autori) din toate păturile sociale, inclusiv 60 femei. 
Mai știm că pe platoul din fața Sălii Unirii erau peste 100.000 de par-
ticipanți dar din păcate nu cunoaștem identitatea acestora.
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De aceea, dați-mi voie, să vă prezint din documentele vremii și din 
arhiva familiei o scurtă pagină a istoriei dedicată luptătorilor anonimi 
pentru Marea Unire.

Cu trei zile înainte de 1 decembrie 1918, din comua Macea, jud.
Arad, unde ardea  puternic o torță a patriotismului , cinci  buni români, 
prieteni cu dr. Ștefan Cicio Pop și cu care țineau permanent legătura 
au plecat spre Alba Iulia ascunși în două căruțe cu tulei sub petextul 
că pleacă la târg întrucât drumurile spre gara Arad  erau strașnic păzite 
de jandarmii unguri.

13,10 - 13,30 - drd. Alina Ban, Universitatea Oradea, 
Reglementări legislativ-administrative în vederea aplicării Convenți-
ei de Armistițiu cu Națiunile Unite

Rezumat: Punerea în aplicare a Convenției de Armistițiu înche-
iată de România cu Naţiunile Unite la 12 septembrie 1944, a generat 
o suită de dispoziții normative, însumând legi, decizii, regulamente, 
dispoziţii, jurnale ale Consiliului de Miniştri, prin intermediul cărora 
au fost reglementate diversele aspecte generate de aceasta, unele din 
ele abrogând legi şi hotărâri anterioare, făcute în grabă. S-a avut în 
vedere atât înfiinţarea instituţiilor necesare punerii în aplicare şi în-
deplinirii sarcinilor din Convenţie, dar şi controlul şi evidenţa tuturor 
cheltuielilor, prin acte doveditoare care să arate că furniturile au fost 
primite, comenzile executate şi serviciile prestate. Studiul nostru îşi 
propune să prezinte cele mai importante din aceste acte normative, 
respectând ordinea cronologică a elaborării lor, cu precizarea pe scurt 
privind aspectul la care face referire.

13,30 - 13,50 - Discuții

Secțiunea a VII-a - Memorialistica Marii Uniri - Biblioteca Județea-
nă „Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „KŐLCSEY“

Moderatori: 
Cercetător științific III dr. Mircea-Gheorghe Abrudan,
Prof. Ioan Tuleu

12,30 - 12,50 - cercetător științific III dr. Mircea-Gheorghe Ab-
rudan, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu“ 
Cluj-Napoca, 



- 16 -

Pr. Acad. Ioan Lupaș - făuritor și memorialist al unirii Transilvaniei 
cu România

Rezumat: Istoric prolific, dascăl al Seminarului Andreian din Si-
biu, paroh al Săliștei și protopop al Mărginimii Sibiului, profesor al 
Universității „Regele Ferdinand I“ din Cluj, membru titular al Acade-
miei Române, publicist talentat, cofondator al Institutului de Istorie 
Națională din Cluj, deputat în Parlamentul României Mari, ministru 
în guvernele Averescu și Goga-Cuza, patriot și victimă a regimului 
bolșevic din România anilor ʼ50, Ioan Lupaș este un savant cu aureolă 
de martir. Părintele Lupaș face parte din generația admirabilă a celor 
care s-au angajat cu toată puterea și abnegația în mișcarea națională a 
românilor ardeleni, a celor care au realizat unirea Transilvaniei, Bana-
tului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României la 1 Decembrie 
1918 și apoi au luptat pentru consolidarea unității naționale în perioa-
da interbelică.

În anul centenarului Marii Uniri am considerat că este oportună 
readucerea figurii și operei sale în atenția istoriografiei românești și 
a mediului cultural din țara noastră, deoarece figura sa face parte din 
galeria de frunte a făuritorilor României Mari, precum și dintre puținii 
istorici-participanți care au scris ulterior pagini relevante despre 
evenimentul astral la care au fost părtași activi. Studiul abordează 
mai întâi biografia și opera sa, insistând apoi asupra contribuției sale 
la organizarea cu succes a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, 
precum și a modului în care a înțeles ulterior, în diferite momente 
aniversare, să scrie istoria întregirii neamului românesc.

12,50 - 13,10 - drd. Emanuela-Andreea Trifan, Universitatea „Ba-
beș-Bolyai“ Cluj-Napoca, 
Atmosfera Marii Uniri în fostul District Năsăud în memoriile lui Pa-
vel Tofan

Rezumat: Întors de pe front în octombrie 1918, Pavel Tofan este 
ales în Sfatul Național din Bistrița și primește misiunea de a înființa 
Gărzile Naționale locale. În memoriile sale, acesta relatează parcursul 
său prin comunele comitatului cu scopul creării delegațiilor și mobi-
lizarea populației pentru înfăptuirea Marii Uniri. Drumul parcurs nu 
a fost unul ușor, acesta observă teama și entuziasmul simultan care 
creează o stare de derutare în rândul comunităților.

Lucrarea reprezintă doar punctul de plecare spre o cercetare mai 
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amănunțită a comportamentului românilor din zona fostului District 
Năsăud cu privire la evenimentele de la 1 Decembrie 1918. Fostă zonă 
grănicerească, acesta a avut rol de apărare a Monarhiei și care în cei 
aproape 90 de ani de existență a influențat dezvoltarea comunităților 
și datorită statutului special pe care îl deținea.

În prezenta lucrare doresc să observ și să analizez care a fost 
comportamentul acestor comunități odată cu terminarea războiului. 
Consider că merită un loc aparte studierea sfârșitului războiului, 
dezintegrarea monarhiei austro-ungare și proclamarea dreptului de 
autodeterminare a națiunii române prin Declarația de la Oradea din 
12 octombrie 1918 deoarece au reprezentat, pentru românii din fostul 
District Grăniceresc prilej de manifestare a sentimentelor naționale, și 
dorința de implicare în lupta pentru realizarea Marii Uniri. 

Memoriile lui Pavel Tofan, sunt scrise abia în iulie 1959  și sunt 
semnate cu pseudonimul Delavărarea. Acestea completează informa-
țiile existente despre atmosfera, din comunele Nepos, Feldru, Ilva 
Mică, SângeorzBăi, Maieru, Leșu, Ilva Mare și în Prundu Bârgăului, 
în care s-a organizat și realizat evenimentul la 1 Decembrie 1918.

Cuvinte-cheie: entuziasm, organizare, delegații, teamă, națiune.

13,10 - 13-30 - prof. dr. Dumitru Tomoni, vice-președintele Societă-
ții de Științe Istorice din România,
Sabin Evuțianu, cronicar și participant la Marea Unire

Rezumat: Dascăl de elită, om de cultură, organizator şi formator 
de opinie prin misiunile asumate şi îndeplinite fără reproş, ajuns în 
fruntea învăţământului bănăţean timp de peste două decenii şi preşe-
dinte al Regionalei „Astra Bănăţeană“ timp de peste un deceniu, Sabin 
Evuţianu a avut un rol de excepţie în viaţa şcolară şi culturală a Ba-
natului. A fost unul dintre delegații Aradului la Marea Adunare Națio-
nală de la Alba Iulia din astrala zi de 1 Decembrie 1918 și un cronicar 
al acelor memorabile evenimente.

Cuvinte cheie : Sabin Evuţianu, Banat, Arad, Alba Iulia, Românul, 
1918.

13,30-13,50  -  Discuții

Secțiunea a VIII-a - Memoria Marii Uniri - Biblioteca Județeană 
„Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „LUCIAN BLAGA“
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Moderatori: 
Dr. Carmen Florescu,
Prof Horia Truță

12,30-12,50 - dr. Carmen Florescu, Universitatea „Babeș-Bolyai“ 
Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie,  Bisericile Marii Uniri. 
Edificii de cult ridicate în perioada interbelică. Tipologii arhitecturale

Rezumat: Odată cu împlinerea Unirii din anul 1918, unitatea te-
ritorială, cât și spirituală a românilor avea să devină realitate. Ast-
fel, cu patronajul regalității, începând cu 1919, au fost ridicate mai 
multe monumente, în întreaga Românie, pentru a celebra evenimentul 
Unirii, dar și pentru a comemora viețile pierdute în urma războiului. 
Tipologia acestor construcții varia, iar în cadrul acestei prezentări ne 
vom axa pe fenomenul construirii edificiilor de cult, care urmau o 
anumită specificitate stilistică, bazându-ne pe studiile de caz cele mai 
reprezentative.

Cuvinte cheie: arhitectură ecleziastică, anul Unirii, tipologii 
constructive.

12,50 - 13,10 - drd. Paul Krizner, Academia Română, Institutul de 
Istorie „George Barițiu“ Cluj-Napoca,
România la 100 de ani. Incursiune istorică și privire în perspectivă

13,10 - 13,30 - arhitect dr. Andreea Pop, Universitatea „Spiru Haret“ 
București, Monumente din județul Arad într-o statistică din anul 1937

13,30 - 13,50 - Discuții

13,50 - 15,00 - Masa de prânz (Restaurant „Decebal“)
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SESIUNEA A II-A

15,00 - 17,00 - Lucrări pe secțiuni 

Secțiunea I - Istoriografia Marii Uniri - Primăria Municipiului Arad, 
sala „Regele Ferdinand“

Moderatori:   
Prof. univ. dr. Ioan Bolovan,
Conferențiar univ. dr. Adrian Nițu

15,00 - 15,20 - prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, director al Institutului de Istorie „Geor-
ge Barițiu“ al Academiei Române,
Revoluția din 1848-1849 ca model în mișcarea națională românească 
din Transilvania, până la Unirea din 1918

Rezumat: Majoritatea specialiștilor în istoria modernă a Transil-
vaniei apreciază în mod corect că Revoluția de la 1848 și Unirea de 
la 1 Decembrie 1918 sunt momente fundamentale din evoluția nați-
unii române. Prea puțini însă au reflectat la continuitatea exemplară 
dintre Marea Adunare Națională de la Blaj din 15-17 mai 1848 și 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Astfel, pornind de la ex-
primarea democratică prezentă în cele două momente, continuând cu 
sacralizarea națiunii prin câteva ritualuri prezente atât la Blaj cât și la 
Alba Iulia, putem reconstitui cum a funcționat în mentalul colectiv 
românesc modelul adunării de la Blaj din timpul revoluției. Sărbă-
torirea adunării din mai 1848 cu mai mult sau mai puțin fast, cu in-
tensitate sporită sau cu una mai reținută de-a lungul celor 7 decenii 
a menținut în conștiința elitelor dar și a maselor momentul fondator 
de la Blaj. Lucrarea va trece în revistă modalitățile prin care Marea 
Adunare Națională de la Blaj a intrat în mitologia națiunii, raportarea 
liderilor Partidului Național Român până la Primul Război Mondial  
la elementele programatice statuate la Blaj etc.

15,20 - 15,40 - cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, Academia 
Română - Timișoara,
Problematica Banatului în anii Marii Uniri
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15,40 - 16,00 - prof. univ. dr. Mihaela Grancea, Universitatea „Lu-
cian Blaga“, 
Elemente de pedagogie națională de la Nicolae Bălcescu la Ioan 
Pop-Reteganul. Definirea patriei, a poporului și a solidarităților na-
ționale

Rezumat: Timp de decenii, din secolul al XIX-lea și până în pra-
gul Marelui Război, membrii elitei culturale românești au construit și 
popularizat conceptele fundamentale ale conștiinței naționale româ-
nești. Dacă Nicolae Bălcescu scria un text ignorat acum, este forma 
despre Cartea bunului român, propunând un gen de abordare vizavi 
de educația patriotică. Alți autori, precum Pop-Reteganul și  editorii 
unor publicații poporane, sunt preocupați de educarea în spirit nați-
onal a oamenilor simpli, a țăranilor și a soldaților. Limbajul simplu, 
demonstrează cine erau, cu adevărat, destinatarii acestor texte. De-
mersul nostru dorește să impună explicația unei realități. Este vorba 
despre faptul că soldații români au participat la Marele Razboi, având 
o educație patriotică românească.

16,00 - 16,20 - prof. univ. dr. Ioan Biriș, Universitatea de Vest Ti-
mișoara, 
Viena în preajma Primului Război Mondial. Climatul filosofic-cultural

16,20 - 16,40 - conf. univ. dr. Adrian Nițu, Universitatea „Aurel 
Vlaicu“ Arad, Sistemul bancar din Imperiul Habsburgic, România și 
Arad în preajma Marii Uniri din 1918

16,40 - 17,00 - prof. Ioana Nistor, Universitatea de Vest „Vasile Gol-
diș“ Arad, Enciclopedia Română 

17,00 - 17,20 prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea „Au-
rel Vlaicu“ Arad, 
Ștefan Cicio-Pop, o necesară restituire a istoriografiei românești

17,20 - 18,00 - Discuții

Secțiunea a II-a - Personalități ale Marii Uniri - Sala Senatului Uni-
versității de Vest „Vasile Goldiș“ Arad
Moderatori: 
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Prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec,
Prof. dr. Sebastian Dragoș Bunghez

15,00 - 15,20 - drd. Gabriela Adina Marco, Academia Română, In-
stitutul de Istorie „George Barițiu“ Cluj-Napoca, 
Pocioveliște, biserica unde își doarme somnul de veci episcopul Uni-
rii, Ioan (Ignatie) Papp

15,20 - 15,40 - drd. Nistor Georgel-Marius, Universitatea „Babeș-
Bolyai“ Cluj-Napoca, 
Episcopul greco-catolic Demetriu Radu. De la statutul de copreșe-
dinte al Marii Adunări Naționale, la cel de victimă în atentatul din 
Senatul României

Rezumat: Născut și botezat la 26 octombrie 1862, în Tâmpăhaza (azi 
Rădești, județul Alba), Demetriu Radu a fost primul născut dintre cei 5 
copii (Ana, Niculau, Iacob și Teodora) ai soților Ioan Radu și Paraschiva 
Maier. A obținut doctoratul în teologie și filosofie în cadrul Institutului 
,,De Propaganda Fide“ din Roma. Între anii 1897-1903 a fost numit epi-
scop la Lugoj, iar în perioada 1903-1920,  a fost episcop de Oradea.

Episcopul român unit de Oradea, fost una dintre personalitățile de 
seamă de pe scena politico-ecleziastică a Transilvaniei, care a susținut 
ideea națională într-o direcție precisă: unirea tuturor românilor. Drept 
urmare, a ocupat un rol major în cadrul Marii Adunări Naționale de la 
Alba Iulia (1 decembrie 1918), fiind copreședinte alături de Gheorghe 
Pop de Băsești și episcopul ortodox al Aradului, Ioan Papp. În urma 
decesului mitropolitului Victor Mihaly de Apșa (ianuarie 1918), episco-
pul Radu a ocupat o poziție fruntașă în desfășurarea sinodului electoral 
mitropolitan din 9 mai 1918, în urma căruia a fost ales mitropolit Va-
sile Suciu. În luna mai a anului 1919, a primit vizita regelui Ferdinand 
și a reginei Maria în palatul episcopal din Oradea. Menționez că, în 
timpul guvernului condus de Alexandru Vaida-Voievod, s-a continuat 
ideea elaborării și încheierii unui nou proiect de concordat între Româ-
nia și Vatican (raporturile dintre Statul român și cultul romano-catolic 
au fost stabilite printr-un acord diplomatic), prin deplina contribuție a 
episcopului greco-catolic de Oradea, Demetriu Radu, care la data de 10 
decembrie 1920, trebuia să fie primit în audiență la Sfântul Scaun. Însă, 
destinul tragic de care a avut parte, îl împiedică să își ducă la bun sfârșit 
această misiune. Drept urmare, la 8 decembrie 1920, episcopul Deme-



- 22 -

triu Radu a fost victima atentatului cu bomba din Senatul României, iar 
la data de 10 decembrie au fost organizate funerariile naționale. Merită 
amintit că, atentatul în urma căruia și-a pierdut viața episcopul Radu, 
este considerat primul atentat din istoria României.

Acestă cercetare este puțin recuperată până în prezent, iar pen-
tru studierea acestui subiect am beneficiat de  un suport documentar 
substanțial și nevalorificat, păstrat în cadrul Arhivelor Naționale: Ser-
viciul Județean Bihor (fond: Episcopia Greco-Catolică de Oradea), 
precum și presa din perioada respectivă (Unirea: foaie bisericească și 
politică, Cultura creștină, Unirea popurului, Românul, Gazeta Tran-
silvaniei), la care reușim să adăugam literatura de specialitate.

Având la bază un suport arhivistic inedit și consistent, îmi pro-
pun să surprind o mică parte din reconstituirea personalității pe care 
a avut-o episcopul Demetriu Radu, în ultimii ani ai vieții sale (1918-
1920).

Cuvinte-cheie: Oradea, Alba Iulia, Marea Unire, națiune, copre-
ședinte, sinod.

15,40 - 16,00 - lector univ. dr. Ioan Micle, Universitatea „Aurel Vla-
icu“ Arad, Rolul arădeanului dr. Ioan Suciu în organizarea și pregăti-
rea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia

Rezumat: În 1918, în calitate de membru al Consiliului Naţional 
Român Central (CNRC) dr Ioan Suciu a făcut parte, împreună cu Vasi-
le Goldiş şi Ştefan Cicio Pop, din delegaţia CNRC care a fost prezentă 
la Arad pentru tratativele cu delegaţia Consiliului Naţional Maghiar, 
condusă de ministrul Oszkár Jászi. În acelaşi an, a organizat Gărzile 
şi Consiliile Naţionale Române, a pregătit Marea Adunare Naţională 
de la Alba Iulia, devenind apoi membru al Marelui Sfat Naţional şi al 
Consiliului Dirigent.

Toţi fruntaşii politici români care se aflau la Arad s-au întrunit în-
tr-o şedinţă în localul Şcolii civile de fete unde s-a hotărât şi conceput 
organizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia. În cadrul acestei 
adunări - se pare prezidată de Iuliu Maniu - acesta face propunerea ca 
de organizarea şi pregătirea  în cele mai mici detalii a grandioasei adu-
nări să se ocupe „fratele Ioan Suciu“. După ce participanţii au aprobat 
şi Ioan Suciu a acceptat, Iuliu Maniu i se adresează. „Frate Ioane să ne 
spui cât timp ar fi necesar pentru organizarea şi ţinerea în bune condi-
ţiuni a adunării?“ La această întrebare, Ioan Suciu a răspuns: „10-12 
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zile maxim“. În realitate însă, s-a stabilit ca Adunarea Naţională să se 
desfăşoare în ziua de duminică 18 noiembrie /1 decembrie 1918.

Cuvinte cheie: unire, organizare, consiliu, adunare, comitet.

16,00 - 16,20 - conf. univ. dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiș“ Arad, 
Colaborarea lui Vasile Goldiș cu episcopul Ioan Ignatie Papp în sco-
pul desăvârșirii României Mari

Rezumat: În toamna anului 1918 Vasile Goldiș, în calitate 
de secretar consistorial, a avut un rol important în evenimentele 
premergătoare Marii Uniri. A fost implicat în organizarea sinodului 
mitropolitan și a avut o serie de discuții cu episcopul Aradului, dar 
și o corespondență interesantă cu episcopul Caransebeșului, Miron 
Cristea, acțiuni care au contribuit la realizarea Marii Uniri.

16,20 - 16,40 - prof. univ. dr. Marius-Ioan Grec, Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiș“ Arad,
Considerații privind ultimii ani din viața lui Vasile Goldiș (1930-
1934)

Rezumat: Avem în vedere o analiză a ultimilor patru ani din viaţa 
celui care la 1 decembrie 1918 citea Rezoluţia Marii Adunări Naţio-
nale de la Alba Iulia, Vasile Goldiş. 

Retras în Palatul “Românul“, slăbit şi bolnav aflat sub atenta su-
praveghere a soţiei sale Elena, marele om politic spera să treacă cu 
bine peste problemele de sănătate care    i-au şubrezit organismul. A 
încercat tratamente în Franţa, în Ungaria, în ţară, dar fără rezultate 
concludente. Se va stinge încet, aproape uitat, în locuinţa sa din îngus-
ta stradă a “Românului“, avându-l alături pe nedespărţitul său prieten, 
Ioan Suciu. 

Mulţi dintre cei care ocupau funcţii importante în noul stat româ-
nesc au început să-i uite pe cei care şi-au închinat întrega viaţă luptei 
pentru unitatea naţională. 

Vasile Goldiş se stinge din această viaţă la 10 februarie 1934 având 
parte de onoruri naţionale... dar va fi fericit pentru că visul său era deja 
realitate. A trecut la cele sfinte la 71 de ani, fără a ajunge să trăiască 
perioada de instaurare a regimului comunist care va trimite în închi-
sori numeroşi eroi ai naţiunii - precum Sever Bocu sau Iuliu Maniu 
-  care au contribuit decisiv la visul de veacuri al tuturor românilor...
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16,40 - 17,00 - prof. Elena Gherghinescu Ziegler, Colectivul Mono-
grafic Județean Arad,
Episcopul Iosif Goldiș (1899-1902), promotor al culturii române la 
răscrucea dintre veacuri

17,00 - 17,20 - ec. Petru Opruț, Colectivul Monografic din Ba-
nat-Crișana, Voislova, 
Locotenent mareșalul Nicolae Cena (1844-1922)

Rezumat: Banatul a avut dintotdeauna oameni care au scris istorie 
luptând pentru drepturile lor și ale celorlalți. În cadrul Regimentelor 
de graniță  au fost oameni cu onoare și respect pentru neam și țară, 
fiind apărători înflăcărați ai gliei străbune. Unul din oamenii graniței și 
al neamului românesc este  locotenent mareşalul Nicolae CENA, năs-
cut la 21 Noiembrie 1844 în Mehadia, fiul Căpitanului Nestor Cena 
din batalionul 1 al Regimentului confiniar româno – bănăţean Nr. 13. 

Nicolae Cena a urmat şcoala regimentală din Caransebeş şi şcoala 
de pioneri din Tulln. S-a evidenţiat în războiul austro-prusac de la 
1866 ca şi comandant de pioneri. A activat cu succes în învăţământul 
militar, apreciat fiind de însuşi împăratul Francisc Iosif I. În 1903 a 
fost numit general de brigadă, iar la 1 August 1904 a fost trecut la 
pensie cu titlul de general de divizie. 

Regele Ferdinand I l-a încadrat în armata română şi i-a conferit or-
dinul „Coroana României“ în grad de mare ofiţer. La 20 Iunie 1921 e 
vizitat în Mehadia de Guvernul ţării, în frunte cu mareşalul Alexandru 
Averescu (1858 – 1938). A murit la 14 Martie 1922 în modestia, în 
care i-a plăcut să se drapeze în viaţă. Sicriul său a fost scoborât în 
pământul Mehadiei lui dragi, învelit în faldurile tricolorului românesc, 
pentru a cărui biruinţă a pătimit şi s-a mândrit.

17,20 - 17,40 - dr. Sebastian Bunghez, Societatea de Științe Istorice 
din România - Arad, 
Marea Unire în discursuri ale lui Ștefan Cicio-Pop

Rezumat: Liderul arădean Ștefan Cicio Pop a avut un rol impor-
tant în timpul evenimentelor anului 1918. În anii care au urmat s-a 
remarcat ca un important lider politic al României Mari și a ținut mai 
multe discursuri amintind de evenimentele care au avut loc în noiem-
brie 1918 la Arad, dar și de cele petrecute în 1 Decembrie 1918 la 
Alba Iulia.
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17,40 - 18,10 - Discuții

Secțiunea a III-a - Acțiuni politice și militare pentru pregătirea și 
realizarea Marii Uniri - Sala Senatului Universității „Aurel Vlaicu“ 
Arad
Moderatori:
Conf. univ. dr. Valeria Soroștineanu,
Dr. Alin Spânu
15,00 - 15,20 - prof. Gheorghe Rancu-Bodrog, Centrul de Studii 
Monografice din Banat-Crișana, 
Generali români bănățeni în armata austro-ungară

15,20 - 15,40 - conf. univ. dr. Valeria Soroștineanu, Universitatea 
„Lucian Blaga“ Sibiu,
Războiul de acasă pentru românii din teritoriul ocupat (1916-1918)

Rezumat: Studiul de faţă se doreşte o rememorare a unor episoade 
care au schimbat definitiv în anii marelui Război referinţele despre cât 
de mult poate fi implicată în război populaţia civilă, răspunsul dur şi în 
acelaşi timp cinic fiind acela că frontul de acasă a ajuns să facă parte 
din război, avându-şi propria individualitate, un loc unde armatele de 
ocupaţie şi-au putut manifesta pe faţă frustrările şi egou-ul victoriei.  

Pentru cazul de faţă, comportamentul armatelor de ocupaţie faţă 
de românii care au rămas sub ocupaţie în anii 1916-1918 au fost de-
parte de toate convenţiile. Pentru prezentarea de faţă am plecat de la 
legislaţia existentă înainte de declanşarea Marelui Război, cu privire 
la modul de a duce un război pe uscat (Convenţiile de la Haga) şi res-
pectarea drepturilor răniţilor (Convenţiile de la Geneva).

Documentaţia statului român despre acest subiect pentru Confe-
rinţa de pace de la Paris a avut ca bază anchetele derulate pe parcursul 
anului 1919 de către autorităţile române (poliţie, judecători, primari, 
prefecţi, jandarmi, spitale). Ulterior, volumul de 420 de pagini intitu-
lat Les Sacrifices Roumains pendand la querre. Les victimes civiles, 
(Imprimerie M. Flinikowski, 216, Boulevard Raspail, Paris,1919) a 
fost publicat de Eftimie Antonescu, secretar general al Delegaţiei Ro-
mâniei la Conferinţa de pace de la Paris.

Date interesante, care completează imaginea suferinţelor popu-
laţiei civile din Bucureşti dar şi din restul teritoriului ocupat au fost 
furnizate de memorialistica din paginile publicaţiei Societăţii Mor-
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mintele soldaţilor căzuţi în război,(ulterior Societatea Cultul Eroi-
lor Noştrii), Cultul Eroilor Noştri (ulterior Cultul Eroilor, România 
Eroică) dar şi din memoriile şi jurnalele de război, aparţinând atât 
militarilor dar mai ales civililor.

15,40 - 16,00 - lector univ. dr. Stelean Boia, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiș“ Arad,
Activitatea românilor arădeni pentru Unire în România și peste ho-
tare

Rezumat: Lucrarea prezintă contextul național și internațional/eu-
ropean în care a evoluat mișcarea de emancipare națională a românilor 
din Transilvania și Banat la începutul secolului al XX-lea, pe fondul 
izbucnirii și desfășurării Primului Război Mondial. Având ca punct 
de plecare un obiectiv limitat - restaurarea autonomiei Transilvaniei, 
mișcarea de emancipare națională din acest spațiu geografico-istoric 
își va fixa ca obiectiv final separarea de Ungaria și unirea cu Vechiul 
Regat. Anul 1918 a marcat în acest sens o radicalizare a mișcărilor  
naționale din imperiu, după Congresul naționalităților  de la Rom 
(1918), accentuându-se lupta popoarelor din Europa Central-Răsări-
teană pentru autodeterminare.

Cuvinte cheie: emancipare, autonomie, autodeterminare, unire, 
naționalitate, națiune.

16,00 - 16,20 - cercetător științific I dr. Vasile Dudaș, Muzeul Națio-
nal al Banatului Timișoara,
Întâlnirea generalului Henri Mathias Berthelot la Arad, în ziua de 29 
decembrie 1918, cu o delegație a șvabilor bănățeni, cu ocazia turneu-
lui întreprins în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania

16,20 - 16,40 - prof. h.c. dr. Josef Wolf, Institutul de Istorie și Studii 
Regionale a Șvabilor Dunăreni, Germania, 
Șvabii bănățeni și Marea Unire. Actanți politici din părțile Aradului

Rezumat: Argumentele legitimatoare ale conducerii Republicii 
Bănăţene erau nesiguranţa generală, spectrul revoluţiei bolşevice şi 
necesitatea menţinerii ordinii politice şi sociale. În sud-vestul Bana-
tului aşa-numitele „cadre verzi“ (sârb. zeleni kadar), comiteau jafuri 
şi tulburau liniştea publică. Scopul noii formaţiuni era de fapf menţi-
nerea vechilor structuri teritoriale şi de putere într-un veşmânt institu-
ţional nou. Manevra nu era deloc agreată deopotrivă de români şi de 
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sârbi, care o vedeau ca pe o încercare de a împiedica unirea Banatului 
cu România, respectiv Serbia. În aceeaşi zi s-au constituit şi Consiliul 
Militar Naţional Român sub preşedinţia lui Aurel Cosma (1867-1931), 
cât şi Sfatul Naţional Militar al Şvabilor din Banat, având ca lider 
pe locotenentul colonel Albert Fuchs. În temeiul Convenţiei Militare 
semnate la în 13 noiembrie la Belgrad de sârbi cu guvernul Károly, 
care prevedea retragerea armatei ungare la nord de râul Mureş, trupele 
sârbe au ocupat în 14 noiembrie 1918 Timişoara şi ţinuturile vestice 
şi centrale ale regiunii.

Activitatea mai multor personalităţi originare din părţile Aradului 
sau locuind aici se află în strânsă legătură cu Marea Unire şi întregirea 
statului român. Cel mai important este ideologul mişcării de eman-
cipare politică a şvabilor bănăţeni, Adam Müller-Guttenbrunn. Josef 
Striegl şi Hans Beller au jucat un rol important în instituţionalizarea 
mişcării politice a şvabilor. Nikolaus Bitto a fost cea mai reprezentativă 
figură a germanilor din Arad în întreaga perioadă interbelică.

16,40 - 17,00 - dr. Alin Spânu, Universitatea București,
Femeile și spionajul Puterilor Centrale în România (octombrie-noiem-
brie 1915)

17,00 - 17,20 - asistent univ. dr. Andrei Ando, Universitatea „Aurel 
Vlaicu“ Arad,
Cadrul legal de reglementare a fenomenului migraționist în Imperiul 
Austro-Ungar, în perioada 1867-1920)

17,20 - 18,00 - Discuții

Secținea a IV-a - Rolul Consiliilor Naționale și al Gărzilor Naționa-
le în preluarea administrației românești - Sala „Iuliu Maniu“, b-dul 
Revoluției, 81

Moderatori: 
Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă,
Dr. Augustin Mureșan

15,00 - 15,20 - dr. Augustin Mureșan, Compexul Muzeal Arad, 
Steagurile tricolore din timpul Marii Uniri
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15,20 - 15,40 - dr. Carmen Albert, Muzeul Banatului Montan, Reșița,
Solidarități și alterități în Banatul Montan - Oravița și Reșița (1918-1919)

Rezumat: Evenimentele premergătoare Unirii în localităţile din 
Banatul Montan, constituirea Consiliilor Naţionale şi a Gărzilor 
Naţionale, au ilustrat voinţa comună a categoriilor sociale de la oraşe 
şi sate spre încheierea războiului şi desăvârşirea unităţii statale. De-
seori localnicii s-au solidarizat în intenţia de a instaura noile structuri 
româneşti care vor înlocui pe cele vechi ale administraţiei maghiare, 
trecerea realizându-se de multe ori paşnic, fără victime sau distrugeri, 
însă au fost situaţii când acest fapt nu a fost posibil. Pe fondul re-
vendicărilor sociale, a influenţelor ideologice de stânga, a tendinţelor 
autonomiste manifestate de naţionalităţile maghiară şi germană, in-
staurarea administraţiei româneşti, chiar şi după Alba-Iulia, a fost pre-
faţată de mişcări cu adevărat revoluţionare care puteau pune în pericol 
actul Unirii. 

15,40 - 16,00 - dr. prof. Virgil Valea, Societatea de Științe Istorice 
din România - Arad, 
Cercul românesc 1931-1944

16,00 - 16,20 - prof. Emil Șimăndan, Centrul de Studii „Ioan Slavi-
ci“ Arad, 
În decembrie 1918, prin mine, Marele Sfat Național a ținut legătura cu 
toate circumscripțiile electorale din întreaga Transilvanie

16,20 - 16,40 - dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie și Teorie 
Literară „Ioan Slavici“ Arad,
Secțiile de Jandarmi arădene 1940-1949

16,40 - 17,00 - conf. univ. dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiș“ Arad, președintele Societății de Științe Istorice din 
România - Arad, Implicarea curticenilor în mișcarea națională în 
epoca modern

17,00 - 17,20 - arhivist Ioan Popovici, Serviciul Județean Arad al 
Arhivelor Naționale, 
Drapelul reconstituit al Gărzii Naționale Române din Chisindia



- 29 -

17,20 - 18,00 - Discuții
Secțiunea a V-a - Bisericile românești și Marea Unire  -  Biblioteca 
Județeană „Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „ASTRA“

Moderatori:
Lector univ. dr. Gabriel Valeriu Basa,
Dr. Lucian Mureșan

15,00 - 15,20 - drd. Ionuț-Alexandru Popa, Universitatea „Ba-
beș-Bolyai“ Cluj-Napoca, 
Preoți în temnițele comuniste. Studiu de caz: Penitenciarul Aiud

Rezumat: Având în vedere faptul că mare proiect politic al Marii 
Uniri  a fost realizat de către persoane din toate sferele activităților, 
printre care oameni politici, profesori, istorici, dar și preoți, consider 
că trebuie să ne îndreptăm atenția și asupra acestei ultimei categorii 
enunțate. Astfel că, nenumărați cleri din diverse culte au fost pedepsiți 
de către puterea comunistă, mulți au făcut detenție și la fel de mulți au 
decedat în penitenciarele comuniste, printre care și Aiudul.

Lucrarea își propune să ilustreze pe baza analizei vastei bibliogra-
fii, în special memorialistică, modul în care diverși clerici au ajuns în 
detenție. Lucrarea se va cantona pe prezentarea cadrului legilativ prin 
care Biserica a fost subordonată conducerii politice comuniste, dar și 
cum noile instituții au fost create și coordonate cu scopul de a controla 
și opresa clerul. În partea finală a lucrării aceasta se va axa pe prezen-
tarea clericilor care au trecut prin penitenciarul Aiud, realizând astfel 
o analiză cantitativă a fenomenului.

Cuvinte cheie: preoți, penitenciar, Aiud, comunism, detenție.

15,20 - 15,40 - drd. Dănuț-Emanuel Poduț, Universitatea din Ora-
dea, Începuturile Bisericilor neoprotestante în Transilvania

15,40 - 16,00 - protos drd. Teodor-Lucian Vid, Universitatea „Aurel 
Vlaicu“ Arad,
Contribuția ierarhului și preoților arădeni la actul Unirii Transilva-
niei cu România

Rezumat: Relația dintre Biserică și Stat în țara noastră dăinuie 
încă de la începuturile noastre ca popor. Istoria Bisericii completează 
istoria națională și o împlinește. Anul 1918 nu face excepție și specu-
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lează contextul favorabil european. Mitropolitul de fericita amintire 
Antonie Plamadeala al Ardealului afirmă: Istoria românilor e biografia 
extraordinară a unui popor de viță veche, din strămoși viteji și drepți, 
cumpăniți în gândire și hotărâți în faptă. Multă vreme, românii au 
fost nevoiți să trăiască în provincii diferite ale aceluiași neam: Ţara 
Românească, Moldova și Transilvania. Au trăit despărțiți, uneori sub 
stăpâniri străine. Libertatea și-au apărat-o cu armele, iar identitatea 
prin grai și credință. Avem, așadar, o întreită legătură între românii 
din cele trei provincii istorice: pământul, limba și credința, legatura 
ce a păstrat conștiința că românii sunt frați, indiferent de ce parte a 
Carpaților le-a fost dat să viețuiasca. Şi a venit Mihai Viteazul, și a 
intrat în București, în Iași și în Alba-Iulia, și românii au fost, din nou, 
una. Şi a venit Alexandru Ioan Cuza în ianuarie 1859, și Moldova și 
Ţara Românească au format România. Dincolo de Carpați rămăsese 
însă Transilvania. Acest lanț muntos niciodată nu a despărțit, ci a unit. 
Nu a fost stavilă, ci punte de legătură între frații de o parte și de cea-
laltă. Pasurile și trecătorile Carpaților erau călcate de cei care asigu-
rau schimburi economice necesare trupului și schimburi culturale ce 
intareau sufletele. Nu de puține ori, ierarhii de peste munți, exarhi ai 
plaiurilor, trimiteau în Ardeal misionari întăriți cu tipărituri și obiecte 
de cult pentru români.

16,00 - 16,20 - lector univ. dr. Gabriel Valeriu Basa, Universitatea 
„A. Vlaicu“ Arad,
Biserica arădeană - aspecte din lucrarea pentru ridicarea neamului 
românesc și realizarea unității naționale 

Rezumat: Istoria neamului românesc, în special al acelei părți a 
acestuia care a trăit în aceste părți, constituie fără nici un drept de apel, 
o pagină care ne vorbește de la sine, despre faptul în care Biserica a 
fost, vreme îndelungată, singura instituție care a fost preocupată de 
ridicarea spirituală și culturală a acestuia, atât în vremea când reali-
zarea unității naționale era un simplu deziderat, dar și după crearea 
statului național unitar român. Înainte de 1918, lupta cea mai grea 
a fost aceea de a-i scoate pe români din lipsurile impuse de stăpâni-
rea străină. Grija pentru ridicarea cu orice preț a poporului și în mod 
special al învățătorilor și al preoților pentru ca la rândul lor aceștia să 
devină capabili a învăța și a averiza poporul în legătură cu tot ceea ce 
a amenințat fortificarea ființei sale spirituale și naționale era evidentă. 
Prin toate s-a lucrat atât pentru dovedirea originii și vechimii noastre 
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pe aceste teritorii cât și a existenței unei forme centralizate de orga-
nizare bisericească, dar mai ales pentru sublinierea unității culturale 
existente între românii de pretutindenea, ceea ce îndreptățea năzuința 
realizării unității naționale.

Cuvinte cheie: biserica, istorie, intelectuali, redactori, învățători, 
preoți, unitate, românesc, ridicare, stat, ierarhi, popor, ființă. 

16,20 - 16,40 - dr. Lucian Mureșan, Centrul Municipal de Cultură 
Arad,
Rolul Bisericii Ortodoxe din Transilvania - Eparhia Aradului - în rea-
lizarea Marii Uniri și a instalării administrației românești

16,40 - 17,00 - preot drd. Petru Ursulescu, Universitatea „Aurel 
Vlaicu“ Arad, Episcopi și preoți din Arad în împlinirea unui ideal, 
Marea Unire

Rezumat: Episcopia Aradului, prin reprezentanții ei de seamă, 
episcopi și preoți, a avut un rol covârșitor în realizarea idealului unității 
naționale a tuturor românilor. Dacă fruntașii naționali au plămădit tot 
la Arad unirea tuturor românilor într-un singur stat, nici Biserica n-a 
avut o atitudine pasivă, implicându-se prin episcopii, consilierii epar-
hiali, profesorii de teologie, protopopii și preoții parohi, în realizarea 
acestui vis secular.

Așadar, Aradul nu este doar centrul politic, ci și centrul bisericesc 
al pregătirii Marii Uniri de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.

17,00 - 17,20 - prof. dr. Doru Bogdan, Colegiul Național Preparan-
dia - „Dimitrie Țichindeal“ Arad,
Spațiul axiologic în care s-a format și a viețuit dascălul-învățător ro-
mân (1812-1959)

17,20 - 17,40 - drd. Marian Gheorghe, Universitatea din Oradea, 
Apariția Bisericilor Reformei în Transilvania, scânteia aprinderii 
conștiinței și identității naționale care a dus la Marea Unire

Rezumat: Probabil că după finalizarea Canonului Scripturii și 
Marea Schismă de la 1054, Reforma a fost cel mai mare eveniment 
care a modelat și modificat întreaga cultură apuseană și nu numai. 
Europa Evului Mediu Târziu este măcinată de o mulțime de probleme: 
amenințată tot mai mult de invazia otomană, cu regi care își doresc 
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emanciparea de sub suzeranitatea eclesiastică și care probabil sub in-
fluența unui curent umanist și renascentist, vor dori formarea statelor, 
cu papalitatea care își pierde idealul apostolic din pricina corupției, 
cu apariția burgheziei care dorește să schimbe sentimentul religios și 
ordinea feudală a lucrurilor.

Tezele lui Luther din 1517 vor dinamita Biserica Catolică, iar 
mesajul lui și al altor reformatori (Melanchton, Zwingli, Bullinger, 
Calvin, Beza, Menno) va duce la apariția Bisericilor Reformei, care 
vor pătrunde în Transilvania destul de repede, astfel că la 1568 avem 
recunoscute aici patru religii recepte: catolică, luterană, calvină și uni-
tariană. În 1534 Luther le va da germanilor Biblia în limba lor, de 
fapt cea mai mare realizare a protestului său, deoarece ea va deveni 
sămânța conștiinței și identității naționale în Europa, dincolo de im-
pactul teologic asupra istoriei Bisericii creștine.

Încercările reformaților maghiari de calvinizare a populației 
românești tolerate, chiar dacă nu vor avea rezultatul scontat, vor duce 
la tipărirea în limba română a unor texte religioase care sunt sămânța 
sau scânteia aprinderii conștiintei și identității naționale după care se 
va realiza Marea Unire. 

Așa cum arăta istoricul George Barițiu, în Catechismulu calve-
nescu inpusu clerului si poporului romanescu sub domnia principi-
loru Georgiu Rakoczy I si II, la 1879: „Se marturisimu inse adeve-
rulu totudeauna si in totu-loculu. Reformatiunea violenta pornita in 
sec a-lu 16-lea in biserica apusena catholica, a datu nascere litera-
turei noastre daco-romanesci. Reformatiunea lua in schimbu cateva 
sute de mii de suflete din corpulu natiunei romanesci si prin aceasta 
consolida elementulu magiaru-calvinescu, anume in Transilvania si 
in cateva comitate din Ungaria, precumui nu fusese nici-odata mai 
inainte; romaniloru inse li s-au deschisu ochii ca sa vedia ca si limba 
loru poate fi scrisa, si cultivata, ca ei nu mai au nici-o trebuintia de 
limba slavona sub alu carei jugu brutale statusera atatia secoli intru 
intunecime de noapte.“

17,40 - 18,10 - Discuții

Secțiunea a VI-a - Anonimii Marii Uniri - Biblioteca Județeană 
„Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „ADMINISTRAȚIE“
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Moderatori: 
Prof. univ. dr. Eugen Marius Fernolendt,
Dr. Doru Sinaci

15,00 - 15,20 - masterand Ioana Marilena Baciu, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, drd. Gheorghe Benzar, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Universi-
tatea „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, 
Evoluția demografică a Maramureșului Istoric în prajma Marii Uniri 
(1908-1918)

Rezumat: Prin prezenta lucrare ne propunem să aducem înaintea 
publicului un subiect mai puțin cercetat, și anume studierea evoluției 
demografice a comunităților din Maramureș în deceniul anterior Marii 
Unirii. Limita temporală pe care ne-am axat este cea cuprinsă între 
anii 1908-1918.

În ceea ce privește semnificația anului 1918 pentru Maramureșul 
istoric și locuitorii acestuia putem afirma că: acesta nu a reprezentat 
doar o sărbătoare a unirii cu patria mamă, ci concomitent a existat și 
un sentiment de dezamăgire față de România. Dezamăgire cauzată de 
modul în care pe parcursul Conferinței de pace de la Paris, diplomații 
români s-au limitat în a susține limita teritorială nordică a frontierei 
pe Tisa, astfel mare parte a Maramureșului Istoric a fost atribuită 
Cehoslovaciei, prin încadrarea lui în Rutenia Carpatică. Așadar, 
pentru românii rămași în partea dreaptă a Tisei a reprezentat începutul 
unei strălucitoare ere în cadrul statului român și împlinirea dorințelor 
de uniune națională într-un stat în care să aibă drepturi. De asemenea, 
atenția noastră s-a oprit nu asupra studierii evoluției mentalului 
colectiv asupra unirii, ci asupra unui aspect la fel de important și 
anume evoluția demografică a comunităților din Maramureș în 
deceniul anterior Unirii.

Evoluția demografică a Maramureșului istoric va cuprinde ana-
lizarea principalelor aspecte demografice precum: natalitate, nupți-
alitate și mortalitate. Acestea vor fi analizate în cadrul principalelor 
comunități românești, maghiare și rutene de pe teritoriul Maramure-
șului până în anul 1918. Pentru exemplificare vom prezenta analiza 
demografică a următoarelor comunități ce cuprind: zona Vișeu-Borșa, 
zona Sighetului, zona Botiza și zona Săpânța. Cercetarea va reprezen-
ta continuarea unei lucrări care a analizat evoluția comunităților de 
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ruteni din Maramureș între 1850-1900. Așadar această lucrare va avea 
și un termen comparativ, în primul rând între comunitățile rutene și ro-
mânești în jurul Marii Uniri și în al doilea rând între comunitățile Ma-
ramureșului Istoric și comunitățile transilvane în deceniul 1908-1918. 

15,20 - 15,40 - ing. Petru Cuvineanu, Colectivul Monografic Jude-
țean Arad, Calea ferată locală cu ecartament îngust (760 mm) Gyula 
(H) – Simonyfalva (Sat Nou – RO)

15,40 - 16,00 - drd. Gabriel Sala, Universitatea „Babeș-Bolyai“ 
Cluj-Napoca, Istoria și caracteristicile italice ale subculturii ultra

16,00 - 16,20 - prof. univ. dr. Eugen Marius Fernolendt, Universi-
tatea de Vest Timișoara, 
Kogaionon. Enigma „Muntelui sacru“ al Geto-Dacilor

16,20 - 16,40 - prof. dr. Contantin Tufan-Stan, Lugoj, 
Aurel C. Popovici-Racoviță, compozitorul uitat al Aradului

16,40 - 17,00 - prof. Ioan Traia, prof. Iosif Marius Circa, Muzeul 
Satului Bănățean, Timișoara, 
Publicația Vatra Satului din Ferendia

17,00 - 17,20 - dr. Doru Sinaci, Biblioteca Județeană „Alexandru D. 
Xenopol“ Arad, Particularitățile tribunismului arădean

17,20 - 18,00 - Discuții

Secțiunea a VII-a - Memorialistica Marii Uniri - Biblioteca Județea-
nă „Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „KŐLCSEY“

Moderatori: 
Dr. Costin Scurtu,
Prof dr. Dumitru Tomoni

15,00 - 15,20 - prof. Ioan Tuleu, vicepreședintele Societății de Istorie 
din România - Arad,
Prețul României Mari“
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15,20 - 15,40 - dr. Costin Scurtu, Muzeul Marinei Militare Constan-
ța, Constănțenii din Regimentul 34 Infanterie în Basarabia unită în 
anul 1918

Rezumat: Haosul revoluționar din armata rusă a precipitat in-
trarea armatei române în Basarabia. Chemările adresate de generalul 
Șcerbacev și de reprezentanții Sfatului Țării de la Chișinău, la 5/18 
ianuarie 1918, concomitant cu apelul adresat Aliaților și Puterilor 
Centrale, au convins guvernul roman să acționeze, desi cu timiditate. 
Autoritățile române au trimis o divizie de infanterie, care i-a alun-
gat pe bolșevici din Chișinău, la 13/26 ianuarie, restabilind ordinea și 
asigurând siguranța populației.

La 2/15 februarie, Rumcerod-ul ucrainian a trimis un ultima-
tum guvernului roman, în care se cerea în mod categoric retragerea 
trupelor române din teritoriul ocupat al republicii Federative Ruse, în 
48 de ore.

La sfârșitul anului 1918, dar, mai ales, în primele luni ale anului 
1919, situația la frontier de est s-a agravat pe fundalul atacurilor ban-
delor bolșevice rusești și ucrainiene, cee ace a impus riposte fermă a 
grănicerilor și a armatei române, implicit a trupelor dobrogene.

15,40 - 16,00 - drd. Răzvan-Raul Ivan, Universitatea Ovidius Constanța,
Cu privire la Jandarmeria Constanța (1894-1949)

Rezumat: Compania de Jandarmi a fost înființată la 1 aprilie 1894 
de către, Locotenentul Solcănescu Ernest. În același an, la doar câteva 
luni distanță, în data de 5 august 1894, era numit ca titular al postului, 
Căpitanul Catargiu Constantin, care a condus până la 1 februarie 1895, 
când a fost înlocuit de Căpitanul Vlădescu Ioan. Efectivul în 1895, se 
prezenta astfel: 1 căpitan, 1 locotenent, 2 sergenți majori plutonieri, 1 
sergent major șef de cancelarie, 9 sergenți șefi de secție, 18 jandarmi 
călare, în total 30 de jandarmi, împărțiți în 3 plutoane cu 5 secții. La 
1 aprilie 1895, se găsea același efectiv. Peste un an, adică la 1 apri-
lie 1896, efectivul de jandarmi se mărea, ajungând la 35 de jandarmi 
cu 6 secții. Începând cu 1 aprilie 1897, Locotenentul Solcănescu era 
mutat din Companie, când se constată că pe lângă efectivul de 35 de 
jandarmi cu 6 secții, se înființase și un post. La comanda Companiei 
de Jandarmi, la 1 aprilie 1897, se găsea Căpitanul Obreja Constantin, 
care preluase comanda de la Căpitanul Plădescu Ioan. Efectivul nu 
se modificase. Creșterea efectivului de jandarmi se constată în 1899, 
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când erau în număr de 41 cu 6 secții. O și mai mare creștere, se obser-
văm în anul 1900, când efectivul de jandarmi ajungea la 49 cu 9 secții. 
În anul 1901, Căpitanul Racoviță Dumitru era numit Comandant al 
Companiei, înlocuindu-l pe Căpitanul Obreja Constantin.

16,00 - 16,20 - ing. Ioan Costea, Colectivul Monografic Arad,
Unirea Principatelor din 1838 și alianța cu Polonia au fost rânduite 
de călugărul Sofronie de la Cioara

16,20 - 16,40 - dr. Alexandra Maria Pantea, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiș“ Arad, 
Memorii ale clerului arădean referitoare la Marea Unire

Rezumat: Clericii arădeni au avut un rol major în timpul eveni-
mentelor din toamna anului 1918, iar în 1 Decembrie o mare parte 
erau prezenți la Alba Iulia, atât ca delegați, cât și ca lideri ai unor gru-
puri de țărani. Toate acestea sunt dovada importanței preoțimii în so-
cietatea românească din Transilvania și Banat, o societate care în urmă 
cu un secol a decis prin Rezoluția de la Alba Iulia Unirea cu România. 

16,40 - 16,50 - dr. Octavian Mândruţ, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş“ Arad, 
O viziune actualizată asupra României şi geografiei României  în ul-
timul secol.

16,50 - 17,10 - prof. Aurel Dragoș, Colectivul Monografic Județean 
Arad, Erou pentru un vis milenar

16,40 - 17,10 - Discuții

Secțiunea a VIII-a - Memoria Marii Uniri - Biblioteca Județeană 
„Alexandru D. Xenopol“ Arad, sala „LUCIAN BLAGA“

Moderatori: 
Conf. univ. dr. Anamaria Baciu,
Dr. Constanti Ioan Inel

15,00 - 15,20 - conf. univ. dr. Anamaria Baciu, Uniunea Națională 
a Restauratorilor de Monumente Istorice din România - UNRMI, drd. 
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Sabin Pompei Grapini, Universitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca,
Marea Unire, în timp și spațiu

Rezumat: Sala festivă de la etajul fostei Prefecturi de Arad este 
locul unde Iuliu Maniu și Oszkar Jaszy au  condus tratativele  care au 
pregătit condițiile desprinderii Transilvaniei de Ungaria, prefigurând 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Clădirea de pe actualul Bulevard al Revoluţiei, de la  nr. 81, a 
fost ridicată în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, și constituie un 
reprezentant emblematic al arhitecturii oficiale a vremii, utilizarea sa 
continuă ca spațiu de for public menținând-o în conștiința urbei cu tot 
cu încărcătura istorică dobândită.

Inevitabila uzură funcțională a condus, de-a lungul timpului, la 
mai multe acțiuni de mentenanță, ceea ce a diminuat sensibil  com-
plexitatea ansamblului mural decorativ inițial. 

La inițiativa actualului deținător, respectiv a Consiliului Județean 
Arad, au fost demarate cercetări și studii în vederea  realizării unui proiect 
complex de restaurare a sălii ce poartă numele omului politic Iuliu Maniu.

Lucrarea noastră prezintă câteva dintre cele mai spectaculoase as-
pecte relevate de etapa de cercetare stratigrafică și de parament efec-
tuate în vederea redactării proeictului de restaurare și argumentare a 
conceptului de punere în valoare, la nivelul imaginii inițiale, a sălii 
festive de la etajul fostei Prefecturi de Arad, gazda unuia dintre mo-
mentele cheie în calendarul Marii Uniri din 1918.

Cuvinte cheie: pictură murală,  restaurare componente artistice, pa-
trimoniu cultural, reabilitare arhitectură istorică, Marea Unire din 1918.

15,20 - 15,40 - dr. Maria Aurelia Diaconu, Școala Gimnazială „I. 
Gh. Duca“ Râmnicu Vâlcea, 
Marele Război văzut prin artă. Memorie. Istorie. Mentalități

Rezumat: Primul Război Mondial este o pagină de istorie care nu 
a fost creionată numai de lupta din tranșee, ci și de pictori, desenatori, 
fotografi, poeți, etc.

Au existat numeroși artiști combatanți dintre care amintim pictorii 
Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu-Sion, Camil Ressu, Ștefan Dimi-
trescu și sculptorii Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel 
Medrea. Lucrările lor arată dramele surprinse: ale oamenilor obișnuiți, 
ale celor care luptă fără arme, ale celor care se pregătesc să intre în 
luptă sau scene de război pur și simplu. Nu sunt doar opere de artă, 
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ci adevărate documente care compun împreună un mare tablou, care 
arată viața plină de neajunsuri și umilințe pe front și din spatele lui. 

Fotografia cunoaște și ea o valorizare fără precedent, care ne 
conferă astăzi una dintre cele mai indubitabile surse istorice. Fotogra-
fia a servit ca sursă de propaganda și manipulare, dar și ca mod de a 
relata realitatea epocii.

Folclorul nu rămâne nici el mai prejos. Au fost culese cântece, 
doine, poezii, care prezintă drama războiului, eroismul și curajul.

Toate aceste lucrări consemnează viața de pe front și din spate-
le frontului, recreând  atmosfera vremii, emotional și empatic într-un 
mod pe care doar artiști îl pot oferi.

15,40 - 16,00 - ing. Vasile Faur, Colectivul Monografic Județean 
Arad, Microzona Chisindia, județul Arad. Studiu toponomastic extins

16,00 - 16,20 - prof. Horia Truță, Galeriile „Turnul de Apă“ Arad, 
Tema muncitorească în arta monumentală și semnele memoriale din 
Arad

16,20 - 16,40 - prof. Florica Ranta-Cândea, Universitatea „Aurel 
Vlaicu“ Arad, Geografii culturale. Monumente. Documente

16,40 - 17,00 - dr. Constantin Ioan Inel, director Complexul Muzeal Arad,
Documentele Unirii aflate în colecția Muzeului Național al Unirii 
Alba Iulia

Rezumat:  1918-1929 - în această perioadă Documentele Unirii 
(referitoare la Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș), au fost 
adunate și ordonate de ASTRA, fiind păstrate de I. Maniu. 1929 - sunt 
donate Muzeului Unirii din Alba Iulia tot de I. Maniu, în numele Aso-
ciațiunii (ASTRA).

1929-2018 – colecția Documentele Unirii a fost conservată în co-
lecția Muzeului Unirii unde a fost cercetată, inventariată și restaura-
tă, fiind cunoscute valorificarea științifică prin publicarea unor serii 
speciale dedicate acestor documente, dar și a numeroase lucrări de 
specialitate ce au valorificat documente din colecție. Parțial a fost va-
lorificată și expozițional prin prezentarea unor documente și obiecte 
tridimensionale din perioada Marii Uniri, în contextul expozițiilor 
permanente ale MNUAI.
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Documentele Unirii (volumele VII-XII). Total Bucăți 412 documente.
O a doua categorie de documente este constituită în colecția actua-

lă a MNUAI, de un alt lot de 7 volume care cuprinde de fapt numeroa-
se documente în legătură cu evenimentele premergătoare și ulterioare 
actului național de la 1 Decembrie 1918. 

Colecția Documentele Unirii din patrimoniul MNUAI este în pre-
zent conservată în cadrul depozitelor acestei instituții, fiind digitizată 
parțial (primele 6 volume, iar volumele 7-12 fiind în curs de prelucra-
re) și va fi complet valorificată în contextul reorganizării expoziției 
muzeale ce va fi organizată în Sala Unirii – monument simbol al istori-
ei României. Clădirea simbol a istoriei noastre naționale – Sala Unirii 
din Alba Iulia, este în prezent închisă vizitării publicului, aici se află în 
plină desfășurare lucrările de reparații capitale și restaurare, expoziția 
muzeală urmând a fi redeschisă pe 1 decembrie 2018, prin manifestare 
festivă cu caracter național.

17,00 – 18,00 - Discuții

19,00 - Restaurant „CENTRAL“

CINA FESTIVĂ
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