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ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA 

 CU PRILEJUL CENTENARULUI UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA 

27 martie 1918 – 27 martie 2018 

 

Conducerea și membrii Asociației Ofițerilor în Rezervă din România 

(A.O.R.R.) salută cu mare respect, mândrie și înaltă solemnitate sărbătorirea 

Centenarului Unirii Basarabiei cu România: 27 martie 1918 – 27 martie 2018. Un 

parcurs istoric de o sută de ani, încărcați de o mare complexitate geopolitică și 

geostrategică europeană, timp în care pentru români și România a însemnat 

parcurgerea unor etape de dispute imperiale, regalitate, război mondial, 

comunism și neocapitalism.   

A.O.R.R. apreciază că Basarabia, teritoriu care a făcut parte din Țara 

Românească, în timpul domniei Basarabilor, a fost subiectul unor complicate dispute 

imperiale, în care sferele de influențe au gravitat în jurul intereselor de dominație ale 

trei mari imperii: Otoman, Țarist și Habsburgic. Deși exploatarea imperială a fost 

foarte dură în teritoriile românești, important este faptul că ideea de românism nu a 

dispărut niciodată, idealurile românilor de unitate națională au avut continuitate și      

s-au menținut în linie constantă, mai cu seamă în Basarabia râvnită de cotropitori.  

 Moldova unitară în care era inclusă și Basarabia s-a aflat în perioada anilor 

1513-1877 sub suzeranitatea Imperiului Otoman cu un statut special, nefiind 

niciodată „pașalâc” turcesc, ci dimpotrivă ea și-a păstrat atât autonomia teritorială, cât 

și dreptul la practicarea unei politici externe proprii.  

 Jumătatea Moldovei dintre Prut, Nistru, Dunăre (brațul Chilia), Marea Negară 

și partea de nord-est a Bucovinei, denumită Basarabia, cu o suprafață de 44.500 kmp., 

a fost anexată de Rusia imperială în anul 1812.  

 Istoria Basarabiei din secolul al XIV-lea și până în anul 1812 a fost una și 

aceeași cu istoria Moldovei întregi ca stat de sine stătător, între Carpați și Nistru, 

până la Dunăre și Marea Neagră.  

București 
27 martie 2018 
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 Astfel, situația Basarabiei, până în anul 1812, era determinată în estul Europei 

de natura și evoluția relațiilor internaționale ale Moldovei integrale, iar de la 1812 

până la 1918, de politica de expansiune a Imperiului Rus.  

 Prin pacea de la Adrianopole (1829), Rusia a anexat Delta Dunării cu Insula 

Șerpilor, iar frontiera a fost stabilită pe brațul Sfântul Gheorghe. În consecință, 

Imperiul Rus a ajuns la gurile Dunării, obiectivul său strategic militar, invocând 

permanent noi pretexte și texte din tratatele internaționale în scopul amestecului și 

imixtiunilor în politica Principatelor Dunărene.  

 În vara anului 1853, trupele Imperiului Habsburgic au intrat în Moldova cu 

contribuție preponderent austriacă, ocupație armată care a durat până în anul 1856, 

moment în care prin Tratatul de pace de la Paris între Austria, Franța, Marea Britanie, 

Prusia, Rusia, Sardinia și Poarta Otomană, Principatului Moldovei i-au fost restituite 

Delta Dunării și județele Ismail, Cahul și Bolgrad din sudul Basarabiei, îndepărtând 

astfel Rusia de la gurile Dunării. De fapt se repeta un ciclu al istoriei de revendicări 

teritoriale între imperii ca pe o tablă de șah.    

 În pofida politicii de rusificare și de colonizare a terioriului Basarabiei cu 

populații de altă naționalități, sursele documentare arată că elementul românesc 

autohton a rezistat în fața influențelor străine prin conservare lingvistică și culturală, 

fiind în permanență majoritar. În acest context istoric, Basarabia a constituit în 

permanență un model de unitate politică distinctă în cadrul Imperiului țarist. Dovada 

acestei afirmații este dată de numărul locuitorilor Basarabiei care și-au păstrat 

trăsăturile lor naționale românești cu specific moldovean. Evenimentele Revoluției 

ruse din anul 1917 au găsit în Basarabia aceiași locuitori de popor român care au avut 

continuitate încă din anul 1812.  

 Prăbușirea Imperiului țarist, prin detronarea țarului Nicolae al II-lea în 

februarie 1917, a avut ca rezultat emanciparea națiunilor cuprinse în hotarele sale, 

inclusiv din Basarabia. Congresul ostașilor basarabeni din Chișinău din octombrie 

1917 a decis și proclamat „autonomia teritorială și politică a Basarabiei” și a hotărât 

constituirea pe baze democratice a Sfatului Țării, alcătuit din 120 de deputați, dintre 

care 44 deputați militari (ofițeri și subofițeri basarabeni), cu atribuțiuni de Adunare 

Națională constituantă și legislativă. 

 Potrivit unor istorici români și străini, regalitatea a reprezentat un moment 

istoric însemnat în destinele României, într-o perioadă de mari aranjamente teritoriale 

europene și de consolidare a statului român în provinciile românești. 

 Monarhia constituțională, ca formă oficială de guvernământ a României timp 

de 66 de ani, a fost o realitate istorică ce nu poate fi ignorată. Între anul 1881 

(încoronarea ca Rege a Principelui Carol I, aflat pe Tron din anul 1866) și anul 1947 

(transformarea României în Republică), națiunea română a fost condusă de patru 

suverani.  

 Acum este și perioada în care a trăit și creat Marele nostru poet național Mihai 

Eminescu. Poezia sa „Doina", scrisă în anul 1883, a generat multe discuții „pro și 

contra”, datorită momentelor tensionate prin care a trecut România.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1866


3 

 În acest sens, reputatul eminescolog, Perpessicius, a considerat că această 

poezie reprezintă dinamica stărilor sufletești ale tuturor românilor, atât pe „axa Est-

Vest”:  

„De la Nistru pân'la Tisa 

Tot românul plânsu-mi-s-a 

Cã nu mai poate strãbate 

De-atâta singurătate;” 

 Cât și pe „axa Nord-Sud”: 

„De la Turnu 'n Dorohoi 

Curg dușmanii în puhoi 

Și s-așează pe la noi;” 

 Poezia însăși a reprezentat o viziune a trecutului şi o proiectare a viitorului, 

când spaţiile celor două axe au creat împreună „România Mare", parte a Daciei 

străvechi, a lui Decebal şi Burebista. 

 Într-o perioadă confuză, determinată de efectele Primului Război Mondial și 

mai ales de izbucnirea Revoluției Ruse din anul 1917, Basarabia, trecând mai întâi de 

la gubernie la autonomie și de la autonomie la independență, și-a găsit adevăratul ei 

loc în cadrul teritorial al României. Astfel, în Decretul regal promulgat de Regele 

Ferdinand I al României la data de 9 aprilie 1918, se menționa faptul că potrivit 

hotărârii Sfatului Țării, Basarabia „în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea 

Neagră și vechile granițe cu Austria… de azi înainte și pentru totdeuna se unește cu 

mama sa România.” 

 În contextul prăbușirii Imperiului Rus, anarhia și violența trupelor rusești aflate 

în degringoladă au determinat Sfatul Țării să cheme, în 13 ianuarie 1918 armata 

română în Basarabia, pentru a pune capăt jafului și criminalității. Astfel, în anul 1918, 

a avut loc loc unirea pe baza propriei voinţe manifestate a provinciilor româneşti 

Basarabia (27 martie 1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) şi Transilvania (1 

decembrie 1918) cu regatul României. 

 La 27 martie 1918, Consiliul Național al Basarabiei, pe baza hotărîrii Sfatului 

Țării, a votat la Chișinău unirea cu România. Momentul dobândirii autonomiei 

Basarabiei în cadrul Rusiei a fost perceput de România ca unul prielnic pentru 

revenirea provinciei la patria mamă: „Republica Democratică Moldovenească 

(Basarabia), în hotarele sale dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile 

granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii 

Moldove, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului că 

noroade singure trebuie să hotărască asupra soartei lor, de azi înainte și pentru 

totdeauna se unește cu mama sa România.” În Sfatul Țării au luat cuvântul 

preşedintele Ion Inculeţ şi Alexandru Marghiloman, în calitate de prim-ministru al 

României. Din cei 138 de deputați, 86 au votat pentru unire, 3 au votat contra (un 

bulgar și 2 ucraineni), 36 s-au abținut, iar 13 au absentat. Unirea Basarabiei cu 

România a fost primită cu entuziasm şi satisfacţie de toți românii de pretutindeni şi a 

stimulat lupta de eliberare a românilor aflaţi sub stăpânire străină. 
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 Unirea Basarabiei cu România a fost recunoscută oficial de marile puteri prin 

semnarea Tratatului de Pace de la Paris din 20 octombrie 1920. Atitudinea Italiei, 

Franței, Marii Britanii și Japoniei față de Unirea Basarabiei cu patria mamă a fost 

totalmente favorabilă acestui act. 

 A.O.R.R. apreciază faptul că cel de-al doilea Război mondial a fost un 

eveniment tragic care a dus la scrierea celei mai negre pagini de istorie a României. 

Tratatul sovieto-german de neagresiune și Protocolul secret din 23 august 1939, 

semnate la Moscova de Molotov și Ribbentrop, au stopat evoluțiile de dezvoltare 

națională a României. Totodată, alianța sovieto-germană a stimulat revizionismul 

Ungariei horthyste și al Bulgariei asupra României și a accelerat procesul izolării 

politice a țării pe plan internațional. Rămasă fără nici un sprijin, România s-a aflat la 

discreția Germaniei naziste și a aliaților săi.   

 În vara anului 1940 a început mutilarea teritorială a statului național unitar 

român, prin punerea în aplicare a prevederilor art. 3 din Protocolul adițional secret. 

Între 26-28 iunie, Guvernul sovietic a prezentat ministrului României la Moscova 

note ultimative prin care pretindea restituirea imediată a Basarabiei și cedarea 

Bucovinei de nord, ca despăgubire a pierderilor suferite de U.R.S.S. prin dominația 

de 22 de ani a României în Basarabia. 

 Pentru a evita gravele urmări pe care le-ar fi avut recurgerea la forță și 

deschiderea ostilităților în această parte a Europei, Guvernul României s-a văzut silit 

să primească, la 28 iunie 1940, condițiile de evacuare impuse de sovietici. Pe acest 

fond, trupele sovietice au ocupat și ținutul Herța din nordul Moldovei, cu o populație 

românească omogenă, care nu aparținuse niciodată Rusiei. 

 La 2 august 1940, Bucovina de nord, județele Hotin (din nordul Basarabiei), 

Akkerman și Ismail (din sudul Basarabiei) au fost încorporate Ucrainei. La aceeași 

dată s-a format Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. 

 Articolul 4 al Convenției de armistițiu, semnată la 12/13 septembrie 1944 

prevedea restabilirea frontierei de stat între România și U.R.S.S. cu reintegrarea 

teritoriilor românești în U.R.S.S. Versurile poetului Adrian Păunescu din poezia „Măi 

soldat de grăniceri”, poet născut în localitatea Copăceni, județul Bălți, Republica 

Moldova, sunt revelatoare în acest sens: 

„Nu te-ntreb de bunul unchi 

Dar te rog, cu-același glas, 

Să-i intrebi de ce mi-au tras 

Granița peste genunchi.” 

 De asemenea, Tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1947 a precizat o 

diminuare substanțială a suveranității naționale a României asupra Basarabiei, 

Bucovinei de nord și ținutului Herța. 

 A.O.R.R. consideră că etapa comunistă din România a fost impusă de către 

sovietici timp de 44 de ani (1945-1989), iar inteligența și diplomația românească au 

identificat căi de supraviețuire și de renaștere a poporului român.  
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 Nu trebuie uitate nici pasivitatea și nici lipsa de reacție a liderilor occidentali 

față de schimbările teritoriale din țările din centrul și estul Europei operate de Stalin. 

Dar tributul pentru independență și afirmarea românismului a fost foarte mare. Mulți 

lideri români patrioți din țară și din teritoriile românești ocupate au fost lichidați fizic 

sau torturați psihic pentru sentimentele lor naționale românești. Monarhia a fost 

înlăturată la 30 decembrie 1947, în contextul politic al ocupării militare a țării de 

către Uniunea Sovietică și instaurarea la putere a Partidului Comunist Român, prin 

guvernul Petru Groza, instalat la 6 martie 1945. 

 Politica brutală de rusificare în Basarabia, dusă de autoritățile sovietice, a 

continuat și după încheierea celui de-al doilea Război mondial printr-o multitudine de 

mijloace, cum ar fi: oprirea comunicațiilor terestre, maritime și aeriene între 

Republica Moldovenească și România; deportări masive a peste un milion de români 

în valuri (1941, 1944, 1955, 1964); colonizări planificate cu moldoveni în Urali, 

Rusia orientală, Siberia și Asia centrală; colonizarea Republicii Moldova cu populație 

venită din Ucraina. 

 Pentru a ridica o barieră între românii din Basarabia și cei din România a fost 

introdus alfabetul rus. Dar eforturile de rusificare a populației românești nu și-au atins 

țelul. Politica de izolare a românilor din Basarabia sub motivul că aceștia reprezintă o 

altă naționalitate „moldovenească”, diferită de a românilor dintre Prut și Carpați, a 

eșuat. 

 Anul 1989 a adus mari transformări în dezvoltarea României și trecerea sa la 

neocapitalism, perioadă nemaiîntâlnită în istorie de tranziție de la socialism la 

capitalism cu construirea unui sistem politic nou în elementele sale fundamentale: 

democrație de tip occidental, stat de drept, alegeri libere, pluralism politic, libertate 

de conștiință, drepturile minorităților. Nicicând înăbușită, conștiința de neam și limbă 

a românilor dintre Prut și Nistru s-a afirmat, ca și în anul 1918, cu o forță căreia nimic 

nu-i mai putea sta în cale. Victoria reprezentanților mișcării naționale românești în 

alegerile din martie 1989 pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. a consfințit justețea 

cerințelor acesteia: suveranitatea de stat a republicii, tricolorul (roșu, galben, albastru) 

ca drapel de stat, limba română în grafie latină ca limbă oficială.  

 Poetul basarabean Grigore Vieru a fost un reper reprezentativ în apărarea 

limbii române în poezia „Limba noastră cea română”: 

„Pre pământ străvechi şi magic 

Numai dânsa ni-i stăpână: 

Limba neamului meu dacic, 

Limba noastră cea română.” 

 Parlamentul Republicii Moldova, ales în februarie 1990, a adoptat hotărâri care 

au consfințit în texte cu putere de lege cerințele naționale românești. De la 23 mai 

1991, denumirea oficială a statului a devenit Republica Moldova, extirpându-se 

atributele de „sovietică” și „unională”, total străine simțirii românești. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lovitura_de_stat_de_la_30_decembrie_1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comunist_Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Petru_Groza_(1)
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1945
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 La 27 august 1991, a treia Mare Adunare Națională de la Chișinău a proclamat, 

în simultaneitate cu parlamentul, că „Republica Moldova este stat suveran și 

independent, liber să-și hotărască prezentul și viitorul patriei, fără nici un amestec din 

afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric 

și etnic al devenirii sale naționale.” 

 Simțul poetului moldovean Petru Zadnipru este revelator în acest sens: 

„Moldovenii când se strâng 

şi-n petreceri se avântă 

La un colţ de masă plâng, 

La alt colţ de masă cântă.” 

 În spirit de neam, limbă și cultură românească, A.O.R.R. este solidară cu 

Asociația Veteranilor și Rezerviștilor din Republica Moldova pentru îndeplinirea 

misiunii și obiectivelor sale istorice care includ eficientizarea colaborării între diverse 

categorii de veterani ai structurilor de forță, rezerviștii actuali din cadrul Forțelor 

Armate, paricipanții la acțiunile de luptă pentru integritatea, suveranitatea și 

independența Republicii Moldova, formarea și dezvoltarea conștiinței patriotice și a 

devotamentului recruților față de patrie, a respectului față de Constituția țării și 

legislația în vigoare, acordarea asistenței la apărarea drepturilor și adaptarea socială a 

militarilor trecuți în rezerva Forțelor Armate. 

 A.O.R.R. apreciază că după o sută de ani de la unirea Basarabiei cu 

România este necesară dinamizarea eforturilor pentru consolidarea unității naționale 

a românilor în spiritul dezvoltării conștiinței europene și a respectării normelor 

dreptului internațional. În acest sens, chiar și logica matematică vine în sprijinul 

afirmării adevărului istoric, prin realizarea parității geopolitice europene: reunificarea 

Germaniei din 3 octombrie 1990 solicită o a doua reunificare europeană, și anume 

cea a României reîntregite. Republica Moldova trebuie să se integreze în marea 

familie europeană cu sprijin juridic, cultural, economic și social din partea României, 

națiune membră a Uniunii Europene și a N.A.T.O. În acest sens, afirmațiile 

istoricului Nicolae Iorga potrivit cărora "România este o țară înconjurată de români" 

și că "Singurul nostru bun vecin este Marea Neagră" pot suporta noi și alte modificări 

istorice favorabile României în noua arhitectură europeană. 
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