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   Noiembrie 2018  

   Bistrița este orașul nostru - casa, familia, școala, prietenii…- un oraș multicultural, multietnic, 

cu monumente istorice importante și cu numeroase oportunități de dezvoltare economică. 

Suntem liberi să gândim, să acționăm, să sperăm. Ne dorim pace, înțelegere și înțelepciunea de 

a proteja acest loc sfânt. Învățăm în școli construite de străbunii noștri, ne plimbăm prin parcuri, 

trecem adesea pe lângă Turnul Dogarilor, Casa Ioan Zidarul, Biserica Evanghelică sau  Casa 

Argintarului, … și de cele mai multe ori uităm eforturile bistrițenilor de altădată, curajul și 

sacrificiile lor de a ne dărui o urbe a noastră, cu care să ne mândrim. 

 

 

   Noiembrie 1918 

   Ne întoarcem în timp. 

   Suntem elevi, avem doar 11 ani și încercăm să înțelegem cursul istoriei. Am învățat despre 

Primul Război Mondial și ororile provocate. Am aflat despre capacitatea românilor de a se 

mobiliza și de a găsi cele mai bune soluții  pentru păstrarea identității naționale. O asemenea 

soluție a fost desprinderea, la sfârșitul războiului, din Imperiul Austro-Ungar și formarea 

statului național.  

   Sunt câteva date importante care au marcat evoluția poporului român și a noastră ca locuitori 

ai Bistriței: în 4 noiembrie 1918  românii și-au organizat un Sfat Național Român care i-a avut 

în frunte  pe:  Gavril Tripon, Vasile Pahone, Leon Scridon, Dionisie Vaida, Alexandru Pop și 

Grigore Pletosu. De asemenea s-a organizat Garda Națională Română sub conducerea lui 



Gheorghe Trif. Românii din Cercul Bistrița și Cercul Năsăud au fost chemați la alegeri: în 26 

noiembrie 1918 în cercul electoral Bistrița și în 27 noiembrie în cercul electoral Năsăud.  În 

data de 26 noiembrie, același an, s-au ales cu mandat delegații  Bistriței pentru Adunarea 

Națională de la Alba-Iulia: Gavril Tripon, Dionisie Login, Petru Poruțiu, Mihai Doroftei și Ioan 

Cotoc. Pe lângă delegații aleși cu mandat, au fost  desemnați și reprezentanți ai unor cunoscute 

asociații, școli, gărzi naționale etc. Astfel, din partea Gărzii Naționale Române  din comitatul 

Bistrița-Năsăud, au fost numiți maiorul Anton Nicolae și comandantul gărzii Marcian Vasile. 

Reuniunea meseriașilor români din Bistrița i-a desemnat pe Buta Mihail și Someșan Ioan, iar 

Reuniunea de binefacere a femeilor greco-catolice și greco-ortodoxe din Bistrița, pe Gherman 

Ana și Onișor Maria. Delegatul Protopopiatului Ortodox a fost  Grigore Pletosu, iar cel al 

Protopopiatului Greco-Catolic, Vaida Dionisie. 

    Acestea sunt câteva din personalitățile locale ale acelui timp care și-au adus contribuția la 

marele eveniment istoric. Casa Regală împreună cu oamenii politici ai vremii a reușit să 

împlinească visul românilor: Marea Unire. 

   1918 a fost anul care a însemnat momentul de vârf al evoluției românilor deoarece au fost 

unite teritoriile locuite de români cu România: 27 martie / 9 aprilie Unirea Basarabiei cu 

România, 15/28 martie Unirea Bucovinei cu România și 18 noiembrie/ 1 decembrie Unirea 

Transilvaniei și a teritoriilor locuite de românii din Austro-Ungaria cu România.  

  1 decembrie 1918 ,,Ziua cea mai mare a neamului românesc” (Eugen Lovinescu) a constituit 

un moment de împlinire, data la care  provinciile noastre istorice s-au reunit într-un tot. 

  Bistrițenii s-au adaptat la oportunităților oferite de economia în schimbare a sfârșitului de secol 

XIX și început de  secol XX și alături de celelalte naționalități au urmărit dezvoltarea 

economică, socială, culturală și politică. 

  Pentru obținerea unității naționale a fost necesară colaborarea unitară a majorității categoriilor 

sociale,  diferențele religioase, sociale sau politice fiind neutralizate. 

 

  Noiembrie 2118 

  Bistrița – în viitor 

  Din prezentul nostru ne imaginăm adesea viitorul.  



  Tehnologie, informatizare masivă, roboți care vor ușura munca oamenilor, zgârie nori ce vor 

acapara Bistrița, teleportare în Lună sau pe alte planete, piste pentru biciclete supersonice, scene 

pentru spectacole care levitează…, acestea sunt câteva variante plauzibile pentru orașul nostru. 

   Totuși,  ne place să credem că tehnologia se va îmbina plăcut cu istoria și tradiția. Orașul, 

care a prins gustul modernismului, va păstra farmecul de odinioară. România unită, după mai 

bine de un secol  cu Republica Moldova, va fi, în același timp, unită și  cu toate statele Europei. 

Nu se va mai discuta intens despre națiuni diferite, nu se vor mai încinge războaie pe această 

temă. 

  Orașul va fi verde, lipsit de deșeuri toxice și aerul curat. Spații verzi vor încadra peisajul urban. 

Zidurile înalte ce separau în trecut casele  vor dispărea deoarece vor dispărea conflictele. Va fi 

PACE! 

 

  Noiembrie 2018  

  Revenind în prezent, după incursiunea în trecut și privirea spre viitor, am devenit, parcă mai 

conștienți de rolul pe care trebuie să ni-l asumăm pentru păstrarea unității naționale. 

  Unirea a însemnat o expresie a voinței naționale, rezultatul activității unor elite românești și a 

maselor populare. Acest eveniment istoric ne-a marcat, nouă românilor, destinul pentru 

totdeauna. 

  Mesajul liderilor români, de la 1918, spre populația majoritar românească impresionează și 

astăzi prin simplitate și sinceritate. Acesta ar putea fi și mesajul nostru pentru  români în prezent 

, dar și pentru cei din viitor: 

,, Fiți nobili și iertători, ca să înălțați faima și numele de român. Fiți mari și generoși, după cum 

vremurile mari sunt”. 
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