
ACTIVITATEA CONSILIILOR NAŢIONALE DIN JUD. ALBA ÎN SLUJBA 
DESĂ V ÂRŞIRII UNITĂŢII STATALE ROMÂNEŞTI LA 1918 

Eveniment major în istoria modernă a României, unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 
1918 constitue fără îndoială împlinirea unui deziderat naţional ce se înscrie în făgaşul normal al evoluţiei 
istorice a naţiunii române pe calea desăvârşirii. unităţii sale statale. Aniversarea în aceste zile a 75 de ani 
de la actul unirii, este un prilej în plus pentru a sublinia importanţa zilei de 1 decembrie 1918, dată ce 
coincide cu încheierea procesului de formare a statului naţional unitar român şi încununarea aspiraţiilor 
a generaţii de înaintaşi care au militat neâncetat pentru ca toţi românii să trăiască într-o patrie comună. 

Bogatul material documentar existent la Arhivele Statului din Alba Iulia precum şi la Muzeul 
Naţional al Unirii - ce constitue de altfel scheletul lucrării de faţă - ne va ajuta să înţelegem mai bine atât 
condiţiile istorice specifice din perioada premergătoare unirii, cât şi eforturile, rolul şi importanţa 
consiliilor şi gărzilor naţionale în pregătirea şi realizarea actului istoric de la Alba Iulia. 

Este cunoscut faptul că, în urma înfrângerilor militare suferite la sfărşitul primului război mondial 
şi a mişcărilor din interiorul imperiului, monarhia austro-ungară dă reale semne de slăbiciune şi începe 
să se destrame, pe ruinele sale luând naştere state independente. În Transilvania evenimentele istorice se 
desfăşoară într-un ritm precipitat. Conferinţa C.C. al P.N.R. din Transilvania şi Ungaria ce are loc la 12 
octombrie 1918 la Oradea, oficializează acţiunile de până atunci, cuprinzându-Ie într-o hotărâre de 
importanţă istorică: sprijinindu-se pe temeiul dreptului firesc al fiecărei naţiuni de-a dispune singură de 
soarta sa, naţiunea română îşi asumă dreptul să hotărască singură aşezarea sa printre naţiunile libere şi 
s� stabilească legături cu acestea, să fie reprezentată la Congresul de Pace de reprezentanţii săi, aleşi de 
propria adunare naţională. Această hotărâre are valoarea unei declaraţii de despărţire a Transilvaniei de 
monarhia habsburgică. Declaraţia de autodeterminare a poporului român formulată la Oradea - cea dintâi 
dintre declaraţiile popoarelor ce au făcut parte din Imperiul austro-ungar, - a fost citită în Parlamentul de 
la Budapesta. 

Prăbuşirea Imperiului austro-ungar a creat un vid de putere ce s-a resimţit imediat pe întreg 
cuprinsul imperiului, inclusiv în Transilvania. Fără ca termenul să pară prea pretenţios putem vorbi de 
o adevărată revoluţie în Transîlvai1ia la începutul lunii noiembrie 1918 datorată în primul rând faptului 
că poporul nu a mai aşteptat ca revendicările şi problemele sale să fie rezolvate şi împlinite Într-un cadru 
legal, ci profitând de situaţia existentă, a trebuit să-şi facă singur dreptate. 

Pe cuprinsul comitatului Alba Inferioară , o minoritate de mari proprietari stăpâneau aproape 
jumătate din terenurile agricole, acestora adăugându-li-se o seamă de elemente chiabureşti. Pe de altă 
parte, exista o numeroasă ţărănime fără pământ sau cu proprietăţi foarte reduse. La fel ca în cea mai mare 
parte a Transilvaniei, fapul că masele ţărăneşti din comitatul Alba Inf. aparţineau naţionalităţii române, 
în timp ce marii proprietari erau mai toţi reprezentanţi ai naţionalităţilor privilegiate, făcea ca problema 
social-economică să se identifice în mare măsură cu grava problemă naţională a românilor din monarhia 
austro-ungară. Ţărănimea, care forma imensa majoritate a populaţiei comitatului au trecut la desfăşurarea 
a numeroase şi ample mişcări. Sosirea neâncetată de pe front a mii de soldaţi a împulsionat sensibil 
acţiunile ţărăneşti. Ziarul Unirea din Blaj arăta: "sosirea soldaţilor a răspândit gro� prin satele prin care 
au trecut. S-au alarmat mai ales curţile boiereşti, dar nu mai puţin s-au înfricoşat notarii şi alţi funcţionari. 
Mulţi dintre ei, sub povara ameninţărilor, au căutat a se refugia la oraşe, lăsând pradă averea şi agoniseala 
10r"l. 

Lupta ţăranilor s-a îndreptat înd�osebi împotriva autorităţilor locale de stat, după ei vinovate în 
mare măsură de mizeria poporului. Abuzurile şi samavolniciile comise de această funcţionarime însetată 
de înavuţire, atitudinea ei lipsită de omenie faţă de familiile celor trimişi pe front "pentru împărat şi patrie 
" au stârnit ura şi revolta ţărănimii. Ţăranii îi atacă în primul rând pe notarii comunali alungându-i şi 
devastându-le locuinţele, fără să ţină cont de naţionalitatea lor. Într-un raport înaintat la 23 noiembrie 

1 Ziarul Unirea din 9 noiembrie 1918. 
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1918 prefectului Albei, viceprefectul arată că din cei 72 de notari răspândiţi în cele 8 plăşi, 57 şi-au 
părăsit posturile alungaţi de ţărani2• Mânaţi de ura lor împotriva autorităţilor, ţăranii nu s-au limitat numai 
la alungarea notarilor, ci au fost atacaţi şi alţi funcţionari care au avut o purtare incorectă faţă de ţărani: 
primari, secretari cercuali, medici, învăţători, preoţi. Într-o anchetă a Consiliului Dirigent din martie 
1918, rezultă că pe teritoriul fostului comitat Alba Inf., 60 de funcţionari, în afara celor 57 de notari şi-au 
părăsit posturile în timpul revoluţiei şi nu le-au mai reocupaf. 

Atacând sediile primăriilor şi notariatelor, ţăranii erau mânaţi de dorinţa de a distruge actele 
depozitate în arhive . Astfel de devastări au avut loc în comunele Întregalde şi Ponor (plaşa Teiuş). În 
raportul prim-pretorului acestei plăşi, înaintat în noiembrie 1919 prefecturii, se arată că nu se poate stabili 
modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile notarul din Întregalde "pentru că scrisorile din cancelaria 
secretarială de acolo, în decursul revoluţiei, au fost arse de tot asă că nu a mai rămas nici măcar o 
hăl1ulie"\ iar într-un document similar trimis de plaşa Aiud la 16 decembrie 1919 se arată că secretarul 
din comuna Ponor nu este vinovat pentru inexactitatea actelor de proprietate întocmite pentru că 
"cadastrul comunal fiind ruinat în decursul revoluţiei a fost nevoit să cunoască actele prin martori"5. 

Ţinta atacurilor ţărănimii din comitatul Alba Inferior au fost şi proprietăţile baronilor, grofilor 
şi celorlalţi latifundiari, ca şi prăvăliile negustorilor. Atacurile ţărăneşti împotriva moşiilor şi 
proprietarilor au început chiar in ziua de 1 noiembrie 1918 în localităţi din jurul Aiudului, reşedinţa de 
atunci a comitatului. Astfel, în comuna Rădeşti este atacată moşia baronului Banffy Ferencz de către 
ţăranii din Hopârta şi Sâncrai, care au devastat locuinţa şi bunurile acestuia şi şi-au însuşit cerealele, 
animalele şi inventarul agricol6• Se afirmă că sătenii din Sâncrai posedau şi arme, organizau atacuri asupra 
proprietarilor, fără a ţine seama de nici un ordin? 

Proprietarul Jenno Miiller din Aiud se plânge de devastarea proprietăţilor sale din Gârbova de 
Jos de către săteni indicând numele, lista pagube lor, cifrate după el Ia 173 490 de coroane8• Începând din 
3 nov. mişcările ţărăneşti cresc în intensitate. Au fost atacate şi devastate moşiile proprietarilor din 
Bucerdea Grânoasă, Ghirbom, Daia Română, Galtiu, Oarda de Jos. De mari proporţii au fost şi atacurile 
asupra moşiilor fraţilor Leopold, David şi Lipot Fried din T eiuş. În mai 19 19 aceştia adresează prefectului 
o plângere împotriva locuitorilor din Gârbova de Jos, indicând 24 de nume; în noiembrie 19 18 aceştia 
le-au prădat proprietăţile din Gârbova de Jos9• 

Mulţimea răzvrătită nu a cruţat nici proprietăţile unor instituţii civile sau confesionale. Astfel au 
fost atacate fabrica de cărămizi din Sântimbru, căreia i s-au provocat daune evaluate la 10- 15000 
coroanelO, au fost devastate moşiile paroh iei reformate din Păucall şi a parohiilor din comunele AIămor 
şi Gârbova de JOSI2• De o amploare deosebită au fost devastările pricinuite domeniilor episcopiei romano
catolice din Alba Iulia. 

Un mobil important al acţiunilor revoluţionare ale locuitorilor fostului comitat Alba Inf. a fost 
înlăturarea jandarmeriei, instrument de constrângere şi represiune în mâinile statului austro-ungar. În cele 
mai multe localităţi, atacul împotriva jandarmilor s-a produs concomitent cu cel împotriva autorităţilor 
şi marilor proprietari. Astfel, la Mogoş a fost devastată cazarma jandarmeriei, aceştia fiind alungaţi13, iar 

2 C.Enea şi N. Valea, Frământări ţărăneşti din luna noiembrie dinfostuljudef Alba, in Studia Universitatis "Babeş-Bolyai", Series 

Historia, 1, 1967, p.105. 

3 Arh. Stat. fiI. Alba Iulia, fond Prefect. jud. Alba, doc. nr.1030/1919. 

4 Idem, doc. nr.2345/1919. 

5 Idem , doc. nr.3000/1919. 

6 Arh. Judecăt. Alba Iulia, fond Tribunalul Alba Iulia, dos.2414/1921. 

7 Ibidem. 

8 Arh. Stat. Alba Iulia, fond Prefect. jud. Alba, dac. nr:2029/1919. 

9 Arh. Stat. Alba Iulia, fond. Prefect. jud. Alba, dac. nr.2607/1919. 
10 Loc. cit., fond C.N.R. Alba Iulia, doc. nr.l8/1918 .. 
11 

Loc. cit., fond Prefect. jud. Alba, doc. nr.696/1919. 
12 Idem, doc. nr.lOOO1l921. 

13 Idem, dos. nr.1178/1936. 
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la Ponor, ţăranii i-au dezarmat pe jandarmi, capturând de la ei 30 de puşti şi câteva lăzi cu muniţiel4• 
Acţiuni similare au avut loc la Zlatna, în comunele Bucium, Obreja, Galda de Jos, Întregaldel5• 

Analizând atitudinea populaţiei comitatului faţă de jandarmerie, C.N.R. din Blaj comunica C.N.R 
din Cluj că liniştea publică se poate asigura numai în cazul când "activitatea jandarmeriei odioase rămâne 
sistată pentru totdeauna. În caz contrar, când s-ar aduce din nou jandarmeria - se spunea în aceeaşi adresă 
- declinăm orice răspundere pentru siguranţa persoanei şi a averii, căci în cazul intoducerii din nou a 
jandarmeriei, ciocnirile vor fi de neînlăturatl6• Astfel, singura formaţiune mai importantă rămasă în 
acţiune a fost compania de jandarmi din Aiud, oraşul de reşedinţă al comitatului, în rest jandarmeria şi 
poliţia austro-ungară au fost înlăturate aproape complet. 

Demne de amintit sunt şi acţiunile muncitorilor de la salinele din Ocna Mureşului şi de la uzinele 
"Salvay". Aceştia au înfiinţat un sfat muncitoresc17 care a preluat conducerea întrepriderii şi a orientat 
activitatea spre normalizarea producţiei şi spre repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor. 
Muncitorii din zona minieră a Munţilor Apuseni - în speţă Zlatna - au organizat puternice acţiuni în 
strânsă legătură cu muncitorii de la topitorii. Majoritatea muncitorilor de aici având origine ţărănească 
au acţionat în comun cu ţăranii, distrugând mai cu seamă instalaţiile miniere, magaziile de materiale şi 
alimente. În cursul revoluţiei au fost scoase din funcţiune uzinele chimice de la Zlatna a căror producţie 
a stagnat timp îndelungat din cauza refuzului populaţiei din jur de a se angaja la lucru. Simultan, mânaţi 
de mizeria cruntă care bântuia munţii, muncitorii şi ţăranii din Zlatna şi împrejurimi au atacat depozitele 
de alimente confiscând şi împărţind între ei mărfurile de consuml8• . 

Se poate afirma că mişcările din toamna anului 1918 au cuprins întregul comitat Alba. De altfel 
din cele 178 de localităţi din câte avea comitatul în acea peroadă, mişcările revoluţionare au cuprins 13819• 

Consecinţele acestora sunt multiple. Înlăturându-se vechiul aparat de stat, s-au creat condiţii pentru 
formarea consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti ce vor prelua puterea politică, militară şi 
administrativă din comitat conducând astfel în mod firesc la încheierea procesului de unire a Transilvaniei 
cu România. 

Hotarâte să lupte prin toate mijloacele pentru eliberare naţională şi unirea cu România, cele două 
principale grupări politice româneşti, P.N.R. şi P.S.D., adoptă la 30 octombrie 1918 o platformă comună 
materializată prin constituirea Consiliului Naţional Român Central, care-şi fixează sediul la Arad. 

C.N.R.C. "ca unicul for ce reprezintă voinţa poporului român", era format din 6 reprezentanţi ai P.N.R. 
(Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Al. Vaida-Voievod, Aurel Vlad) şi 6 
social-democraţi: Tiron Albani, Ion Fluieraş, Enea Grapini,Iosif Jumanca, IosifRenoiu, Basiliu Surdu20• 

Rolul C.N.R.C. era să unească şi să conducă lupta românilor în Transilvania pentru eliberare naţională 
şi unire cu România. 

Conştient de necesitatea preluării puterii politice, administrative şi militare în Transilvania, 
C.N.R.C. începe munca de organizare a organelor sale teritoriale subordonate, menite să ia efectiv această i 

putere. El lansează spre naţiunea română apeluri de comportare demnă şi unitate strânsă în jurul său, 
chemând la organizarea consiliilor şi gărzilor naţionale locale21• 

Prin circulara din 3 noiembrie, intitulată "spre orientare",:emisă la Dej de către Teodor Mihali, 
C.N.R.C. cere formarea consiliilor naţionale române comitatense şi comunale, precum şi formarea de 
gărzi înarmate care să asigure ordinea publică. C.N.R. al comitatului Alba lnf. a fost constituit la 4 

14 Idem, dos.nr.14998/1940; M. Ştirban, Acţiuni Jărineşti înfostele jud Alba şi Hunedoara. din nov. J 918-19 J 9, in AnuarulJnstitutului 
de Istorie din Cluj, X, 1967, p.261. 

15 M. Ştirban, op. cit., p.261. 
16 C. Enea şi N. Valea, op. cit., p.l 06. 

17 Arh. Stat. fiI. Alba Iulia, fond. Prefect. jud. Alba, doc. nr.864/1919, fila 8. 
18 C. Enea şi N. Valea, op. cit., p.llO. 

191. Pleşa, Contribuţia maselor din jud. Alba la realizarea actului unirii Transilvaniei cu România, din 1 Decembrie 1918, în Alba 
Iulia -2000, Alba Iulia, 1975, p.395. 

20 Adevărul din 9 nov. 1919. 
21 Şt. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj 1968, p.337. 
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noiembrie 19181a Blaj fiind format din 25 membri din Blaj şi alte centre ale comitatului, sub preşedinţia 
vicarului dr. Vasile Suciu. Concomitent s-a format şi garda naţională locală care a dezarmat jandarmeria 
şi şi-a asumat obligaţia de menţinere a ordiniF2. În faţa mulţimii adunate în piaţa Blajului, s-a dat citire 
"Chemării" C.N.R. al comitatului Alba Inf. prin care se cerea strângerea rândurilor românilor în jurul 
fruntaşilor lor şi formarea consiliilor şi gărzilor naţionale locale în tot comitatuP. Tot în ziua de 4 
noiembrie 1918 ia naştere şi la Alba Iulia C.N.R. local, format din 7 membri conduşi de protopopul Ioan 
Teculescu24• În aceeaşi zi s-a format şi garda naţională română a oraşului, condusă de căpitan Negruţiu, 
membru al C.N.R. comitatens. 

Formarea consiliilor naţionale şi a gărzilor s-a petrecut simultan, gărzile fiind subordonate 
consiliilor. Membrii C.N.R. din Blaj au pornit chiar din 5 noiembrie prin satele din jur unde au format 
consilii şi gărzi naţionale, astfel încât, la 9 noiembrie, ziarul Unirea făcea cunoscut că s-au înfiinţat deja 
consilii şi gărzi naţionale înamiate în toate comunele din jurul BlajuluF5. BIăjenii au cutreierat satele de 
pe Mureş şi Târnave până în M-ţii Apuseni, constituind consilii şi gărzi în peste 60 de comune26• Întinsa 
reţea de consilii naţionale române ce s-a format în comitatul Alba Inf. a fost organizată pe principii de 
subordonare, forul suprem local fiind C.N.R. din Blaj, iar organele subordonate fiind consiliile din plăşi, 
comune şi oraşe27. 

Din materialul documentar existent rezultă că din cele 178 de localităţi câte avea comitatul, au 
fost constituite consilii naţionale şi gărzi în 154 de comune28• Datorită faptului că din prima parte a lunii 
noiembrie vechile organe locale militare şi administrative au fost dezorganizate şi înlăturate, consiliile, 
naţionale române au luat asupra lor sarcina rezolvării tuturor problemelor locale de natură politică, 
administrativă şi militară. Astfel, puterea a trecut efectiv în mâna consiliilor naţionale române în 
comitatul Alba Inf. 

În componenţa consiliilor naţionale au intrat intelectualii oraşelor şi satelor, alte categorii sociale 
ca: proprietari, "economi", negustori, meseriaşi, muncitori, etc. Consiliile naţionale române s-au ales în 
cadrul unor adunări publice la care participa întreaga populaţie a localităţii respective, fiind propuşi şi 
aleşi cei mai merituoşi membri ai colectivităţii prin procedee democratice29• Consiliile naţionale 
româneşti au constituit forma plitică sub care reprezentanţii românilor din Transilvania aparţinând 
diferitelor clase şi categorii sociale, adepţi ai diferitelor orientări politice, şi-au unit eforturile pentru 
realizarea dezideratului eliberării sociale şi naţionale şi a desăvârşirii statului naţional unitar român. 

O mare importanţă au avut-o gărzile naţionale româneşti, ca organe ale puterii executive şi 
militare. Activitatea consiliilor şi a gărzilor naţionale româneşti a fost orientată de la bun început spre 
limitarea şi liniştirea mişcărilor revoluţionare. Pentru aceasta C.N.R.C., consiliile naţionale comitatense 
şi locale au întreţinut o propagandă asiduă, tăcând apel la sentimentele patriotice şi la sensibilitatea faţă 
de problema naţională, răspândind ideea că orice tulburări sunt dăunătoare cauzei naţionale şi prestigiului 
internaţional al acesteia30• 

În şedinţa din 6 noiembrie, C.N.R. comitatens din Blaj a discutat problema modului de organizare 
al gărzilor naţionale, hotărând ca acestea să ia fiinţă imediat prin încadrarea În soldă a soldaţilor, 
sergenţilor, subofiţerilor şi ofiţerilor reîntorşi de pe front. Rolul cel mai important în formarea şi folosirea 
gărzilor la avut C.N.R. din Alba Iulia. Profitând de dezintegrarea unităţilor militare austro-ungare locale, 
acesta a preluat cazărmile, depozitele de armament din cetatea oraşului şi staţia Coşlariu, echipând, 
înarmând şi întreţinând detaşamente militare puternice. Datorită incorporării în garda oraşului a unui mare 

22 Unirea, Blaj, nr.69 din 9 nov. 1918, p.l. 

23 Ibidem şi nr. 68 din 4 noiembrie 1918, p.l. 

24 Arh. Stat., fii Alba Iulia, fond C.N.R. Alba Iulia, act. nr.3 /1918, verso. 

25 Unirea, Blaj, nr.69 din 9 noiembrie 1918, p.3. 

26 Unirea din 17 noiembrie 1918. 

27 Arh .. Stat. fiI. Alba Iulia, Cabinetul prefectului, dos. nr.36 111931. 

28 Arh. Stat. fiI. Alba Iulia, fond Prefect. jud. Alba, act. nr.l404, 1510, 1832/1919. 

29 Şt. Pascu, op. cit., p.338. 

30 Ibidem, p.349. 
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număr de soldaţi întorşi de pe front, C.N.R. din Alba Iulia ia hotărârea de a organiza o unitate militară 
românească; astfel ia naştere Legiunea Română de Alba Iulia sub comanda căpitanului Ioan Medrea, 
formată din 4 batalioane. 

Pe la mij locul lunii noiembrie 1918, în fiecare comună a comitatului Alba funcţiona câte o gardă 
naţională ale cărei efective erau Întărite la nevoie de formaţiuni ale Legiunii de Alba Iulia. Prin crearea 
acestui nucleu militar, rolul C.N.R. din Alba Iulia a crescut, astfel încât pe viitor acesta va deveni centrul 
activităţii politice al comitatului. Organizate în scopul menţinerii ordinii, împiedicării jafului şi a 
fărădelegilor de orice fel, gărzile naţionale au constituit adevărate unităţi militare care au făcut trecerea 
de la unităţile militare austro-ungare la cele româneşti. 

În a doua jumătate a lunii nov. 1918, autoritatea consiliilor naţionale româneşti era o realitate 
recunoscută chiar şi de forurile maghiare. Organele subordonate acestora vedeau salvarea situaţiei tot în 
colaborarea cu consiliile naţionale româneşti. Din aceleaşi bogate materiale documentare rezultă că au 
existat colaborări pe linii diferite şi între consiliile naţionale româneşti şi cele ale celorlalte naţionalităţi. 
În localităţile Aiud, Zlatna, Sebeş, au existat acţiuni de colaborare între gărzile naţionale române şi 
maghiare, iar Ia Vingard între cea română şi săsească31• 

Formate şi consolidate ca autorităţi locale, consiliile naţionale româneşti, pe lângă grija de 
menţinere a ordinii şi liniştii publice, au fost puse în situaţia de a rezolva alte probleme locale. Pentru 
satisfacerea nevoi de alimentaţie a populaţiei în comunele Vinţu de Jos, Cisteiul de Mureş, Fărău, s-au 
efectuat rechiziţii şi confiscări de cereale, animale şi alimente care au fost împărţite săracilor, văduvelor 
şi orfanilor de război la preţuri stabilite de consiliile naţionale32• Banii aflaţi Ia dispoziţia consiliilor 
naţionale au fost folosiţi pentru scopuri diferite în funcţie de nevoile locale ale populaţiei. În unele 
localităţi au fost plătite ajutoarele de război văduvelor, orfanilor şi invalizilor de război, sau au fost 
achitate salariile restante unor slujbaşi comunali. 

În primăvara anului 1919, conform dispoziţiei prefecturii Albei, foştii preşedinţi ai consiliilor 
naţionale au prezentat rapoarte, centraiizate pe preţuri, prin care justificau modul în care au utilizat 
fondurile băneşti în perioada în care acestea au funcţionaf3• Aceste fonduri băneşti proveneau fie din 
caseria comunală, din donaţii benevole pentru întreţinerea gărzii, din preluarea unor bunuri ale grofilor 
fugiţi sau din casa preceptoratului. Consiliile naţionale au dispus şi în legătură cu aprovizionarea' 
populaţiei săteşti cu lemne de foc, iar în interesul menţinerii ordinii publice se ocupau şi de rezolvarea· 
litigiilor între locuitori, supraveghind atitudinea acestora faţă de bunele moravuri. 

În general, consiliile naţionale au rezolvat problemele sociale, economice, administrative şi 
financiare, din raza lor de activitate. Ele au dus la îndeplinirea pe plan local a dispoziţiilor C.N.R.C. şi 
ale C.N.R. comitatens în ceea ce priveşte asigurarea administraţiei proprii şi ordinii publice. Rolul lor va 
culmina însă prin contribuţia avută Ia pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, 
convocată pentru ziua de 18 noiembrie!1 decembrie 1918. 

După eşuarea tratativelor de Ia Arad purtate cu delegaţia guvernului maghiar, în vederea 
recunoaşterii de către acesta a dreptului românilor asupra propriilor teritorii, se iau măsuri militare, în 
vederea unui eventual atac armat. În aceeaşi zi de 14 noiembrie, C.N.R.C. a hotărît convocarea unei 
Adunări Naţionale a poporului român din Transilvania, care să exprime voinţa liberă a poporului, iar Ia 
15 noiembrie se dădeau indicaţii pentru alegerea deputaţilor34• S-a pus apoi problema locului în care urma 
să se desfăşoare Adunarea Naţională, fiind de ales între cele trei centre culturale şi istorice ale 
Transilvaniei: Blaj, Sibiu şi Alba Iulia. După discuţii îndelungate, a fost ales ca loc de convocare a Marii 
Adunări Naţionale Alba Iulia, atât din motive istorice, aici fiind locul primei uniri politice a românilor 
sub Mihai Viteazul, cât şi din argumente strategice, oraşul dispunând de puternice unităţi militare şi de 
o cetate bine conservată. Au fost analizate posibilităţile oraşului de a putea oferi condiţii bune de 
desfăşurare unor actiuni de o aşa mare amploare. "Nimeni - scria unul dintre contemporanii evenimentului 

31 Ibidem. 

32 1. Pleşa, op. cit., p.414. 

33 Arh. Stat. Alba Iulia, fond Prefect. jud. Alba, dos. nr.l832/1919. 

34 St. Pascu, op.cit. p.361. 
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- n-ar fi riscat să convoace o adunare de proporţii uriaşe fără pază de primul ordin. Lipseau armele. 
Lipseau camioanele. Chestiunea a dat loc la discuţii aprige. Cine se încumeta să aibe răspunderea 
desăvârşitei siguranţe? Şi totuşi, înşişi fruntaşii albaiulieni, în frunte cu dr. Ion Pop şi căpitan Florian 
Medrea, şi-au pus obrazul pe lângă consiliul naţional căruia i-au ridicat o piatră de pe suflet"35. După ce 
C.N.R. din Alba Iulia a asigurat C.N.R.C. că Adunarea Naţională se va putea ţine în condiţii de deplină 
securitate aici, la 20 noiembrie, printr-o circulară organul central de la Arad face cunoscut că adunarea 
naţională va avea loc la 1 decembrie 19 18 la Alba Iulia. 

Din acest moment C.N.R. din Alba Iulia va lucra neobosit pentru reuşita acestei adunări. S-au 
format trei comisii operative: de organizare, de primire şi de Încartiruire. 

Concomitent au loc alegeri de deputaţi pentru adunarea naţională. În adunarea cercului electoral 
Aiud, ţinută la Blaj la 24 nov. 19 18, prezidată de dr. Vasile Suciu, preşedintele C.N.R. comitatens, votarea 
decurge în ordine, pe baza scrutinului Tacut de biroul adunării constatându-se că unanimitatea au întrunit 
Candin Suciu din Măgina, dr. Aurel Sava din Teiuş, dr. Alexandru Nicolescu din Blaj şi Gheorghe Bărbat 
din Blaj-sat, precum şi un număr de 5 supleanţP6. 

În jurul datei de 25 nov., alegerile de deputaţi pentru Adunarea Naţională erau încheiate în tot 
comitatul Alba Inf. Delegaţii aleşi Taceau parte din categorii sociale diferite, fiind cei mai destoinici din 
cercul pe care-l reprezentau; ei au fost înzestraţi cu împuterniciri scrise pe care erau trecute sute de 
semnături pentru a fi depuse în ziua Adunării Naţionale pe masa prezidenţială37. La 22 noiembrie a fost 
întocmit programul Adunării Naţionale şi planul de apărare militară a oraşului Alba Iulia, care au fost 
date publicităţiP8. Apărarea oraşului organizată de căpitan Florian Medrea, avea în centrul atenţiei cetatea 
oraşului în incinta căreia se găsea sala Casinei Militare, destinată tinerii Adunării Naţionale, a delegaţi lor 
oficiali, dar nu se scăpa din vedere nici oraşul de jos şi nici "Cârn pul lui Rorea" unde urma să aibă loc 
grandioasa adunare populară. Căpitanul Florian Medrea arăta că "numărul gardiştilor s-a ridicat la trei 
mii numai în judeţul Alba . ..În afară de puşti, forţa militară era aprovizionată cu 4 tunuri , 30 mitraliere 
şi mai multe camioane blindate"39. 

În afară de stabilirea programului Adunării Naţionale şi a planului de apărare militară, C.N.R. 
din Alba Iulia a stabilit împreună cu conducerea Legiunii Române locale şi alte probleme ca: organizarea 
propagandei, asigurarea circulaţiei, încartiruirea delegaţilor şi celorlalţi participanţi, aprovizionare cu 
alimente, orientarea şi aranjarea participanţilor la locurile destinate, etc. Începând cu data de 27 noiembrie 
în vechea cetate au început să sosească delegaţii la adunare şi participanţii la marea adunare populară, "s-a 
pornit marele pelerinaj, cum nu vor mai fi văzut niciodată bătrânele ziduri ale cetăţii", după cum relatează 
ziarul local Alba Iulia. 

Ziua cea mult aşteptată sosi. La 1 Decembrie 1918 s-au adunat pe platoul din apropierea 
"Câmpului lui Rorea" peste 100 000 de oameni sosiţi din toate părţile Transilvaniei. Cei 1228 de delegaţi 
ce reprezentau 130 de circumscripţii electorale şi toate instituţiile, societătiile şi asociaţiile româneşti, au 
primit în unanimitate proiectul de rezoluţie citit în faţa lor de Vasile Goldiş prin care Unirea devenea un 
fapt împlinit. A fost ales Marele Sfat Naţional - care urma să conducă provizoriu, până la trecerea acestei 
sarcini asupra guvernului de la Bucureşti - din care se va alege Consiliul Dirigent ca organ executiv. 
Rotărârea Adunării Naţionale de unire a Transilvaniei cu România, a fost apoi adusă la cunoştinţă 
mulţimii care aştepta nerăbdătoare pe câmpul de instrucţie al armatei40• 

Entuziasmul maselor s-a manifestat în modalităţi de nedescris. Odată cu alegerea Marelui Sfat 
Naţional Român şi Consiliului Dirigent, C.N.R.C. se dizolvă.Consiliile naţionale şi gărzile, inclusiv cele 
din comitatul Alba au mai rămas încă o vreme în funcţiune ca organe executive locale. Până la instituirea 
oficială a administraţiei şi până la înfiinţarea jandarmeriei române, consiliile şi gărzile naţionale au 

·35 Misiunea . istorică a gărzilor naţionale in luptele de dezrobire din 1918, Bucureşti, 1943, p.33. 

36 Arh. Muzeului Naţional al Unirii, Alba Iulia, doc. Unirii, vol.2, p.2S·26. 

37 Şt. Pascu, op. cit., p.368·369. 

38 FiI. Arh. Stat, Jud. Alba, fond Tribunalul Alba Iulia, dos. nr.589/l919. 

39 Misiunea istorică a gărzilor naţionale in luptele de dezrobire din 1918, Bucureşti, 1943, p.33-34. 

40 St. Pas cu, op. cit., p.378-380. 
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exercitat atribuţiile acestora. În comitatul Alba procesul de desfiinţare a consiliilor şi gărzilor naţionale 
române, s-a desfăşurat treptat, încheindu-se pe la jumătatea lunii martie 1919. Activitatea desfăşurată de 
consiliile şi gărzile naţionale româneşti în jud. Alba, a avut neîndoielnic o mare importanţă, acestea 
impunându-se ca unice autorităţi politice şi militare locale, care au făcut ca puterea să treacă efectiv în 
mâinile românilor. 

Preluând puterea din mâinile vechilor stăpânitori aceştia au contribuit apoi în mod decisiv la 
pregătirea şi buna desfăşurare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, şi prin 
aceasta la împlinirea idealului de veacuri al poporului român, de libertate şi unitate naţională. 

MIHAI GLIGOR 
Universitatea "1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 


	ScanImage001
	ScanImage002
	ScanImage003
	ScanImage004
	ScanImage005
	ScanImage006
	ScanImage007

