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COMUNICATUL 

Asociației Ofițerilor în Rezervă din România 

cu prilejul aniversării a 102 ani de la unirea Basarabiei cu România 

 

Se împlinesc astăzi 102 ani de la Declarația de Unire a Sfatului Țării, dată la 

Chișinău în 27 martie 1918, prin care „Republica Democratică Moldovenească 

(Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și vechile granițe cu 

Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în 

puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele 

singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu 

mama sa, România”, eveniment care a declanșat, practic, procesul de unire a 

tuturor provinciilor românești și crearea României Mari la 1 Decembrie 1918. 

Aniversăm acest moment în condiții grele, locuitorii de pe ambele maluri 

ale Prutului având de înfruntat de data această nu un dușman extern, nu puteri 

sau ideologii străine ființei lor, ci un virus parșiv care nu întreabă cine și de unde 

ești și nu-și alege ținta, ci produce doar tristețe în inimi și pagube în bruma de 

avuție generată peste ani de trăitorii acestor plaiuri minunate. 

Tocmai de aceea, onorăm acest moment aniversar cu pioșenie și respect 

pentru înaintașii neamului, acei bărbați luminați care au știut să pună interesul 

național înaintea intereselor personale sau de grup, care au avut puterea și și-au 

asumat răspunderea ca în momente dificile ale istoriei să ia hotărâri decisive 

pentru neam și țară. 

Folosim acest prilej pentru a transmite fraților noștri de peste Prut 

expresia întregii noastre solidarități și le dorim lor, ca și nouă, să trecem cu bine 

peste aceste momente dificile, să ne exprimăm în suflete respectul nostru 

pentru înaintașii neamului și să nu ne pierdem niciodată speranța că uniți vom 

putea depăși toate vicisitudinile vieții, ori de unde ar veni ei. 

București 

27 martie 2020 
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Un salut frățesc transmitem cu acest prilej tuturor camarazilor noștri din 

Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii 

Moldova și membrilor Filialei AORR din Chișinău, pe care îi asigurăm de întregul 

nostru respect și sprijin. 

 

Dumnezeu să ajute Națiunea Română! 

 

AORR – Comitetul Director 

 


