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ASPECTE PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI ACTIVITATEA
CONSILIULUI NAŢIONAL ROMÂN DIN CUGIR
(NOIEMBRIE 1918-MARTIE 1919)
Aspects Regarding the Establishment and the Activity of the
Romanian National Council from Cugir
(November 1918-March 1919)
Mihai-Octavian Groza
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Abstract: In this study we tried to make a brief introduction regarding the tense
atmosphere of the year 1918, marked by the collapse of the Austro-Ungarian Empire and
the unification of Transylvania with Romania, as well as to put forward the contribution of
the city Cugir to those events. Benefiting from a rich archive material, but also various
specialized bibliographies, we tried to retrance and present all the steps that led to the creation
of the National Council of Cugir, while focusing on its legal and political nature, the
establishment of the Romanian National Guard, its contributions to the implementation of
the Act of Union, as well as to the proper conduct to the Great National Assembly at AlbaIulia.
Keywords: Cugir, war, revolution, National Council, National Guard.

Anul 1918 a reprezentat pentru Europa Centralã şi de Sud-Est
anul marilor cãderi, în sensul destrãmãrii imperiilor multinaţionale, dar şi
anul marilor împliniri, pe ruinele imperiilor muribunde nãscându-se noi
state naţionale, noi formaţiuni şi organisme politice (Cehoslovacia,
Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Polonia, Austria, Ungaria, România). 1 În
cazul românilor transilvãneni şi bãnãţeni, organismul care a pregãtit
realizarea actului unirii a purtat numele de Consiliul Naţional Român
Central, un organism ce a realizat unitatea principalelor forţe politice
româneşti şi care s-a fixat programatic pe temeiurile juridice ale dreptului
de autodeterminare. 2 Constituit la sfârşitul lunii octombrie 1918, la
Budapesta, pe baze de paritate (şase reprezentanţi ai Partidului Naţional

Mihai-Octavian Groza, ,,Dimensiunea violentã a revoluţiei transilvãnene şi bãnãţene
de la finele Marelui Rãzboi reflectatã în memoria colectivã”, în Astra Sabesiensis, numãr 2,
2016, p. 159; Idem, ,,Transylvania and Banat in the Autumn and Winter of 1918. ,,The
Revolutionary Violence” as Reflected in Memoirs”, în volumul World War I. The Other
Face of the War, coordonat de Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana
Mihaela Tãmaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane/Presa Universitarã
Clujeanã, 2016, p. 152.
2 Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat, Cluj-Napoca, Presa
Universitarã Clujeanã, 1997, p. 232.
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Român 3 şi şase ai secţiei române a Partidului Social-Democrat din
Ungaria), 4 mutat la Arad, din 2 noiembrie, 5 Consiliul Naţional Român
Central a dirijat întreaga acţiune de organizare a vieţii politice pe teritoriul
Transilvaniei, care s-a concretizat prin crearea, la nivelul comitatelor,
oraşelor şi satelor, a consiliilor şi gãrzilor naţionale. 6 Pe coordonatele
trasate de Consiliul Naţional Român Central, prin circulara din 3
noiembrie 1918, de organizare a consiliilor naţionale comitatense şi
locale, 7 se înscrie şi înfiinţarea Consiliului Naţional Român din Cugir,
organism ce a funcţionat în intervalul noiembrie 1918-martie 1919.
În anul 2012, sub atenta îndrumare a regretatului istoric Nicolae
Bocşan, lansam un program de recuperare şi valorificare a activitãţii şi a
documentelor emanate sau primite de consiliile naţionale româneşti de
pe teritoriul actualului judeţ Alba, pânã în momentul de faţã fiind
publicate mai multe studii, precum şi un volum de documente. 8
Vasile Goldiş, Aurel Lazãr, Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Alexandru VaidaVoevod, Aurel Vlad.
4 Tiron Albani, Ion Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif Renoiu, Baziliu Surdu.
5 Anton Drãgoescu (coordonator), Istoria României. Transilvania, volum II, Cluj-Napoca,
Editura ,,George Bariţiu”, 1997, p. 633.
6 Cornelia Gabãr, ,,Aspecte din activitatea Consiliilor Naţionale Române şi a gãrzilor
naţionale române din judeţul Arad”, în volumul Marea Unire din 1918, ideal al tuturor
românilor (1918-2003), coordonat de Alexandru Roz, Arad, ,,Vasile Goldiş” University
Press, 2004, pp. 148-149.
7 Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale (în continuare S. J. A. A. N.), Fond
Consiliul Naţional Român Alba-Iulia, numãr inventar 72, dosar 89, f. 1.
8 A se vedea: Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea Consiliului Naţional
Român din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012; Idem, ,,Blajul şi Marea Unire.
Pagini din activitatea Consiliului Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918-februarie
1919)”, în Astra Salvensis, an I, numãr 2, 2013, pp. 46-53; Idem, ,,Pagini de istorie
româneascã. Activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia”, în Zilele Cercetãrii
Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Editura Academica
Brâncuşi, 2013, pp. 260-269; Idem, ,,Alba-Iulia, permanenţã în optica naţionalã. Aspecte
privind activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia (noiembrie 1918-ianuarie
1919)”, în volumul Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi, coordonat de
Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, pp.
181-191; Idem, ,,Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional Român
din Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?”, în volumul Administraţie româneascã arãdeanã.
Studii şi comunicãri din Banat-Crişana, IX, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie,
Arad, ,,Vasile Goldiş” University Press, 2014, pp. 126-136; Idem, ,,Sebeşul şi Marea
Unire. Aspecte privind activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeş (3 noiembrie
1918-13 februarie 1919)”, în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ
Costea, Sebeş, Editura Emma Books, 2014, pp. 126-155; Idem, ,,Activitatea Consiliului
Naţional Român din Sebeş şi contribuţia sebeşenilor la Marea Unire (noiembrie 1918februarie 1919)”, în volumul Sebeş, timp regãsit. Lucrãrile Conferinţei ,,100 de ani de la
declanşarea Primului Rãzboi Mondial. Contribuţia sebeşenilor la rãzboi şi Marea Unire (5 decembrie
3
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Continuând acest demers, prin prezentul material, ne propunem sã
prezentãm activitatea Consiliului Naţional Român din Cugir, având în
vedere etapele înfiinţãrii consiliului şi gãrzii naţionale, structura de
conducere, reinstaurarea ordinii şi completarea vidului de putere creat
prin alungarea fostelor autoritãţi austro-ungare, activitatea organizatoricã,
relaţia cu gruparea social-democratã localã (Cugirul fiind un important
centru industrial), precum şi pregãtirea populaţiei în vederea participãrii
la Marea Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918.
Cugirul a reprezentat la începutul secolului al XX-lea un centru
economic puternic pentru comitatul Hunedoara atât datoritã zonelor de
pãdure şi pãşune administrate, cât mai ales datoritã intensei activitãţi
industriale (aici funcţiona o uzinã electricã, o fabricã metalurgicã, precum
şi o serie de intreprinderi de stat şi particulare pentru exploatarea
lemnului) şi bancare (aici funcţiona sediul bãncii ,,Cugireana”).9
Conform surselor studiate, mişcãrile revoluţionare în localitatea
Cugir au debutat la sfârşitul lunii octombrie, continuând pânã în primele
zile ale lunii noiembrie 1918, sub impulsul soldaţilor din fosta armatã
austro-ungarã întorşi acasã. Mai întâi au fost dezarmate formaţiunile de
jandarmi şi de grãniceri din localitate, fideli încã vechilor autoritãţi, cu
aceastã ocazie desfãşurându-se adevãrate lupte de stradã, directorul şcolii
româneşti amintind cã geamurile acesteia ,,[…] au fost sparte în timpul
revoluţiei”. Apoi, manifestãrile revoluţionare au continuat cu atacarea
oficiilor de stat, cu alungarea vechilor funcţionari, precum şi cu atacarea
şi prãdarea marilor proprietãţi, inclusiv a domeniilor statului,
documentele epocii semnalând ocuparea pãdurilor şi pãşunilor,
împãrţirea animalelor de pe aceste domenii etc.10
În faţa acestor manifestãri anarhice, pentru reinstaurarea ordinii
şi a completãrii vidului de putere creat în urma alungãrii vechilor
autoritãţi austro-ungare, dupã modelul Consiliului Naţional Român
Central de la Arad şi în Cugir au luat fiinţã noile structuri de putere
româneşti. Astfel, la 4 noiembrie 1918, în cadrul unei adunãri populare, a
fost desemnatã o comisie formatã din 11 membrii ,,[…] care sã aleagã
2014)”, coordonat de Rodica Groza, Sebeş, Editura Emma Books, 2014; Idem, ,,Judeţul
Alba în toamna şi iarna anului 1918. Memoria revoluţiei şi a violenţei revoluţionare”, în
volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, III, coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2016, pp. 131-140.
9 Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), Sibiu, Editura Polsib, 1993, p.
40.
10 Ibidem, pp. 41-42; Ioan Pleşa, ,,Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional Român
din Cugir în perioada noiembrie 1918-martie 1919”, în Apulum, numãr XVI, 1978, pp.
467-468.
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comitetul naţional, care va sã ieie dispoziţii pentru susţinerea ordinii în sat şi
alimentarea poporului lipsit de hranã, dupã chibzuiala cea mai bunã”. 11 La
propunerea lui George Micu, au fost desemnaţi urmãtorii: Ariton Migia,
Romul Crişan (preoţi), Traian Lupea (învãţãtor), Simion Oltean
(comerciant), George Mihaiu, George Şibotean, George Berian, Nicolae
Olar, Nicolae Micu, George Bãluţ, Nicolae Tãnasã, Ivan Tãnasã, dintre
aceştia fiind ales un comitet, format dintr-un preşedinte (în persoana
preotului greco-catolic Ariton Migia) şi un notar (în persoana
învãţãtorului Traian Lupea). 12 Conform protocolului acestei prime
adunãri naţionale, preotul Ariton Migia ,,[…] mulţumeşte pentru alegere şi în
numele lui D[umne]zeu deschide şedinţa şi roagã pe cei de faţã, ca cu chibzuialã şi
fãrã pãrtinire sã-şi aleagã comitetul naţional”, propunând ca acesta sã fie
format din 24 de membrii, dintre care 20 români şi 4 maghiari.13
În cadrul celei de-a doua adunãri naţionale, desfãşuratã în 5
noiembrie 1918, a fost desemnatã componenţa Consiliului Naţional
Român din Cugir, respectându-se propunerea fãcutã în ziua precedentã,
precum şi conducerea acestuia. Astfel, conducerea consiliului, în calitate
de preşedinte, era asiguratã de preotul Ariton Migia, secondat de preotul
Romul Crişan, în calitate de vicepreşedinte şi de învãţãtorul Traian
Lupea, în calitate de notar. 14 La propunerea preşedintelui ales al
consiliului, în cadrul acestuia au fost cooptaţi doi reprezentanţi ai
intreprinderii metalurgice din comunã (în persoana lui Lorincz Ignácz şi
Német János) şi doi ai jandarmeriei (în persoana sergenţilor Féder
Heinrich şi Miesz).15
De la bun început, Consiliul Naţional Român din Cugir s-a
proclamat ,,for suprem al comunei” şi a fãcut cunoscut instituţiilor austroungare rãmase în funcţiune cã ,,[…] a luat asupra-şi conducerea tuturor
afacerilor comunale”. Curând, dupã înfiinţare, conducerea consiliului din
Cugir a intrat în legãturã cu Consiliul Naţional Român din Orãştie
11

1.

S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 194, f.

Ibidem.
Ibidem, f. 1-2 (au fost desemnaţi urmãtorii membrii ordinari: George Mihaiu, Ioan
Calica, Simion Oltean, Traian Lupea, George Dencioiu, Ioan Mãrginean Mariţi, George
Berian, Petru Derab, Iordan Cirlea, George Muntean, Vasile Mãrginean Roşanu, Ioan
Aldea, George Bãluţ, George Micu, Ariton Migia, Romul Crişan, Nicolae Olar, George
Streja, Avram Mãrginean, George Şibotean, Albert Csepely, Obholczer Béla, Tajty
Zoltán, Szigeti Iános; pe lângã aceştia, au fost desemnaţi şi 6 membrii supleanţi: George
Porumbar, George Berian, Ioan Mihaiu, George Suciu, Avram Mãrginean Şilica, Ioan
Tuţa).
14 Ibidem, f. 5.
15 Ibidem, f. 3.
12
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(consiliul cercual) şi s-a subordonat acestui organism condus de Aurel
Vlad, membru fondator al Consiliului Naţional Român Central.16
Paralel, dupã anunţurile fãcute în comunã prin baterea dobei, a
luat naştere şi garda naţionalã românã, formatã iniţial din 8 membrii:
Ioan Muntean, Ioan Cirlea, George Mihai, Avram Bãluţ, Ioan Florinca,
Petru Berian, George Gabor, Petru Iuga, cu toate cã un numãr de 15
tineri şi-au manifestat dorinţa de a intra în rândurile gãrzii naţionale.17 Pe
parcursul lunii noiembrie numãrul gardiştilor a crescut constant, spre
sfârşitul lunii numãrul acestora ajungând la 41, împãrţiţi în trei plutoane,
comandate de sergentul-major Augustin Olariu. 18 Din sursele cercetate
rezultã cã în componenţa gãrzii naţionale au intrat atât foşti soldaţi ai
armatei austro-ungare, cât şi intelectuali, ţãrani, muncitori ai uzinei
electrice sau ai fabricii metalurgice, echipaţi şi înarmaţi cu armele
confiscate unitãţilor de jandarmi şi grãniceri, cu armele preluate de la
paza civilã a fabricii din oraş, precum şi cu cele rechiziţionate sau primite
de la garda naţionalã din Orãştie. 19 În ceea ce priveşte salarizarea
membrilor gãrzii naţionale, în şedinţa Consiliului Naţional Român din
Cugir din 8 noiembrie 1918, s-a hotãrât ca fiecare gardist sã primeascã,
zilnic, câte 10 coroane.20 În vederea menţinerii ordinii publice, Consiliul
Naţional Român din Cugir a reuşit sã foloseascã cu abilitate garda
naţionalã, pentru susţinerea ei fãcând numeroase colecte, împrumuturi la
banca ,,Cugireana” sau la întreprinderile din comunã, precum şi de la
persoanele particulare, care au beneficiat de asistenţa militarã a gãrzii.
Pentru a se evita posibilele abuzuri, garda naţionalã românã a fost supusã
unei discipline severe, cei care înregistrau abateri sau abuzau de calitatea
lor în vederea obţinerii unor foloase materiale fiind imediat pedepsiţi şi
scoşi din efective.21
În funcţie de necesitatea soluţionãrii unor probleme ale zonei
aflate sub jurisdicţia sa, Consiliul Naţional Român din Cugir, încã din
primele zile de activitate, a instituit douã comisii speciale (comisia
alimentarã şi comisia silvicã), cu misiunea precisã a aprovizionãrii
populaţiei locale. Structura şi componenţa Consiliului Naţional Român
din Cugir, precum şi cea a gãrzii naţionale române nu s-a schimbat într-o
16
17

9.

Ioan Pleşa, ,,Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional Român din Cugir”, p. 469.
S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 194, f.

Ibidem, f. 21.
Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), pp. 42-43.
20 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 194, f.
9.
21 Ioan Pleşa, ,,Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional Român din Cugir”, p. 470.
18
19
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formã radicalã pânã la încetarea activitãţii acestora, cu excepţia
membrilor aparţinând minoritãţilor etnice, care dupã desfãşurarea
adunãrii naţionale de la Alba-Iulia au cerut aprobarea pentru a trece linia
de demarcaţie, în Ungaria. 22
În data de 8 noiembrie 1918, în cadrul unei noi adunãri naţionale,
începutã în biserica din localitate şi continuatã în incinta şcolii, în
prezenţa trimişilor Consiliului Naţional Român din Orãştie, a avut loc
festivitatea sfinţirii drapelului naţional, precum şi solemnitatea depunerii
jurãmântului faţã de Consiliul Naţional Român Central. Acest eveniment
a fost consemnat cu multã acribie în protocoalele Consiliului Naţional,
descriere pe care ne permitem sã o inserãm şi în cadrul prezentãrii
noastre: ,,Jurãmântul! E ziua sf[â]nt[ului] Gheorghe în 8 noiembrie 1918, cer cam
nouros, dar fãrã ploaie, vreme plãcutã. Preoţii încep serviciul divin, iar tineretul […]
cãlãri se întruneşte la vãtavul cãluşarilor în capul satului, îmbrãcaţi sãrbãtoreşte merg
cãtre Vinerea, pentru întâmpinarea celor doi fraţi, trimişi din Orãştie, pentru a ne da
directivele adevãrate. Fetele fac şi împodobesc stindardul tricolorului român în casa
fratelui Mihaiu Georg. Stindardul e gata, îl ia în primire stegarul Georg Munteanu l.
Ispas, în fruntea tineretului (feciori şi fete), îl aduc în sfânta bisericã spre a fi sfinţit.
S-a început sfânta liturghie, când a sosit steagu, sã posteazã cu el în partea dreaptã a
naei bisericii lângã stranã […] Mulţi au lãcrimat la vederea steagului tricolorului
românesc. Vin delegaţii fraţilor din Orãştie, în persoanele d[om]nilor d[octo]r
Octavian Sglimbea dir[ectorul] Ardelenei şi protopopul rom[ân] gr[eco]-cat[olic] Ioan
Ienea. Dupã ce s-a gãtat sfânta liturghie, preotul Ariton Migia, dupã cântarea
Docsologiei celei mari, ceteşte orânduiala sfinţirii steagului naţional românesc.
Sfinţindu-se steagul, iese stegarul cu el afarã din bisericã, dându-i-se poporului ştirea
cã jurãmântul gardei naţionale civile se va ţinea în liber, unde s-a ţinut prima
adunare, de glorioasã amintire a renaşterii noastre naţionale, acolo de unde mai
demult se dãdea poporului porunci […] Urmeazã jurãmântul gardei civile. Pe trepte
se ridicã preşedintele şi preotul Ariton Migia, garda, în numãr de 8 inşi, vine lângã
trepte, steagul le acopere, le fâlfâie în adierea linã a vântului peste capete, iar preotul
Ariton Migia citeşte şi cu toţii zic urmãtorul jurãmânt: ,,Eu N. N. gardist naţional
(civil) jur pe unul D[umne]zeu, cã întru toate voi sta la ordinul şi cu toatã puterea voi
lucra pentru susţinerea ordinii. Aşa sã-mi ajute unul D[umne]zeu”. Aplauze. Sã
trãiascã!”.23
Evenimentul a fost urmat de o adevãratã sãrbãtoare a comunei,
prilej de manifestare a sensibilitãţilor naţionale româneşti, fiind recitate
versuri din George Coşbuc, Vasile Alecsandri şi Octavian Goga şi
Ibidem, pp. 469-470.
S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 194, f.
12-13.
22
23
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intonate cântecele ,,Deşteaptã-te române!”, ,,La arme!”, ,,Drum bun!”,
,,Trei culori!”, ,,Hai sã dãm mânã cu mânã!”, ,,O fetiţã de român!”,
însoţite de ,,horã, cãluşeriul, bãtuta”.24
Pe parcursul activitãţii Consiliului Naţional Român din Cugir, ca
şi în cazul celorlalte consilii naţionale, distingem douã etape: o primã
etapã merge pânã la 1 decembrie 1918, caracterizatã de o intensã
activitate organizatoricã, de potolire a mişcãrilor cu caracter anarhic şi de
mobilizare a tuturor factorilor pentru realizarea actului unirii, pentru ca
cea de-a doua etapã sã debuteze dupã momentul adunãrii naţionale de la
Alba-Iulia, caracterizatã de activitatea de consolidare a noii puteri
româneşti, de instituire a noilor organisme administrative, de integrare în
structurile noului stat.25
Încã din primele şedinţe, conducerea Consiliului Naţional Român
din Cugir s-a arãtat preocupatã de potolirea mişcãrilor anarhice, de
combaterea abuzurilor şi aplanarea conflictelor sociale, 26 o primã mãsurã
în acest sens constând în ,,închiderea crâşmelor”, considerate adevãrate
focare de agitaţie, precum şi interzicerea comercializãrii bãuturilor
alcoolice.27 Pe aceeaşi linie, s-a interzis locuitorilor comunei ca dupã ora
21:00 seara sã mai ,,[…] umble lãrmuind şi conturbând liniştea poporului” şi s-a
stabilit supravegherea atentã a ,,şezãtorilor”, care trebuiau sã se desfãşoare
,,[…] fãrã lucruri slabe […] pânã la ceasul 11 noapte”.28
Apoi, Consiliul Naţional Român din Cugir s-a îngrijit de ,,afacerea
pãdurilor şi a bunului comun” (în sensul identificãrii şi pedepsirii celor care
au defrişat ilegal din pãdurile comunei, precum şi a prevenirii unor astfel
de acţiuni), de ,,predarea armelor militare” (foştii soldaţi ai armatei austroungare, care s-au întors de pe front şi nu erau încadraţi în garda naţionalã
românã fiind obligaţi sã îşi predea armele), de ,,alimentare a poporului lipsit”
(în acest sens, cum afirmam în rândurile de mai sus, fiind instituitã o
comisie formatã din cinci membrii, dupã cum urmeazã: Traian Lupea,
Iordan Cirlea, Ioan Mihaiu, George Şibotean şi George Dencioiu, care au
primit sarcina împãrţirii ,,bucatelor lor predate”, fiecare familie urmând sã
primeascã 10 kilograme pe lunã).29
Secondat de garda naţionalã, Consiliul Naţional Român din Cugir
a reuşit sã-şi aducã aportul şi la pãzirea averii şi la securizarea
Ibidem, f. 14.
Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), p. 43.
26 Ibidem, p. 44.
27 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 194, f.
6.
28 Ibidem, f. 7.
29 Ibidem, f. 10-12.
24
25
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intreprinderilor din localitate, 30 conştient fiind de faptul cã de buna
funcţionare a acestora depind şi finanţele consiliului.
În a doua jumãtate a lunii noiembrie 1918, dupã ce Consiliul
Naţional Român Central a fãcut publicã intenţia convocãrii, pe data de 1
decembrie, a adunãrii naţionale la Alba-Iulia, Consiliul Naţional Român
din Cugir a luat mãsurile necesare pentru reprezentarea corespunzãtoare
a localitãţii la acest eveniment, încã din data de 17 noiembrie unui meşter
local fiindu-i comandatã o pancardã cu numele comunei şi o prãjinã
pentru drapelul naţional de mãtase, care urmau sã fie purtate la Alba-Iulia
de delegaţia comunei.31
Printr-o adresã confidenţialã, datatã la 24 noiembrie 1918,
primitã din partea Consiliului Naţional Român din Sibiu, preşedintele
consiliului din Cugir era informat în legãturã cu rezultatele demersurilor
delegaţilor transilvãneni pe lângã guvernul român de la Iaşi pentru
stabilirea modului de desfãşurare a adunãrii naţionale. Conform
telegramei primite de la Sibiu, pe baza indicaţiilor guvernului României,
transilvãnenii şi bãnãţenii erau sfãtuiţi sã continue organizarea gãrzilor
naţionale ,,care vor avea sã-şi facã serviciul în coşul frontului”, precum şi sã
participe, în numãr cât mai mare, la adunarea naţionalã, sã aibã
,,reprezentanţi din toate straturile poporului şi din toate clasele sociale”, sã îşi
întocmeascã aşa-numitele ,,declaraţii de adeziune”, prin care sã îşi ,,arate
voinţa nestrãmutatã de a se alipi la regatul român şi la dinastia românã”. 32 O zi
mai târziu, Consiliul Naţional Român din Cugir a intrat în posesia
manifestului lansat de cãtre şeful Marelui Stat Major al armatei române,
generalul Constantin Prezan, prin care era anunţatã intrarea trupelor
române pe teritoriul Transilvaniei, populaţia provinciei fiind asiguratã cã
,,[…] fãrã deosebire de neam şi de lege, vom pãzi cu credinţã viaţa şi avutul
tuturora”.
Pe aceeaşi linie, Consiliul Naţional Român din Cugir s-a îngrijit şi
de rãspândirea manifestelor lansate de Consiliul Naţional Român din
Cugir, prin intermediul cãrora era lansat îndemnul de participare la
adunarea naţionalã de la Alba-Iulia şi erau combãtute acţiunile celor care
doreau sã împiedice desfãşurarea adunãrii şi realizarea actului unirii. Un
astfel de manifest este şi cel lansat, la 25 noiembrie 1918, de cãtre Aurel
Vlad, preşedintele Consiliului Naţional Român din Orãştie, în care acesta
preciza urmãtoarele: ,,Fraţi Români! Agenţi de-ai guvernului unguresc rãspândesc
Ibidem, f. 15.
Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), p. 44.
32 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 23, f. 12.
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proclamaţii între popor, fãcând propagandã în contra alipirii noastre cãtre România
[…] Fraţi Români! Îndemnurile acestea vin de la duşmanii neamului nostru, care cu
orice preţ vreau sã împiedice unitatea şi fericirea neamului românesc. Tocmai de aceea
toţi românii de omenie, într-un glas, trebuie sã strige sus şi tare: Trãiascã România
Mare! Cãci noi cu toţii cerem şi pretindem alipirea noastrã la regatul român, veniţi
darã în numãr mare duminecã la Alba-Iulia, ca toţi împreunã sã strigãm: Trãiascã
România Mare!”.33
Pe parcursul ultimelor zile ale lunii noiembrie 1918 românii din
Cugir au adoptat adeziunea de unire necondiţionatã cu Regatul
României, document semnat de 499 de persoane.34
Datã fiind importanţa economicã a comunei Cugir pentru cercul
Orãştiei, conducerea consiliului naţional a solicitat consiliului din Orãştie,
în data de 26 noiembrie 1918, ca unul dintre cei cinci delegaţi ai cercului
la adunarea naţionalã de la Alba-Iulia sã fie din aceastã comunã.
Rãspunsul primit a fost unul negativ, conducerea Consiliului Naţional
Român din Orãştie motivând cã cererea s-a fãcut mult prea târziu, cei
cinci delegaţi fiind deja aleşi, conducerea consiliului din Cugir fiind
îndemnatã sã îşi desemneze cinci delegaţi comunali pentru adunare. 35
Astfel, în data de 30 noiembrie 1918, în cadrul unei adunãri naţionale, au
fost desemnaţi cinci membrii ai consiliului naţional român (preşedintele
Ariton Migia, vicepreşedintele Romul Crişan, notarul Traian Lupea şi
membrii George Şibotean, Petru Roman) sã reprezinte comuna, în
calitate de delegaţi oficiali, la adunarea naţionalã de la Alba-Iulia.36
În ceea ce priveşte participarea locuitorilor comunei Cugir la
adunarea naţionalã, din sursele cercetate cunoaştem cã în data de 26
noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român din Cugir a trimis o
telegramã Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, în care solicitã
gãzduirea pentru preziua adunãrii a 30 de persoane, pentru ca dupã
câteva zile, la 29 noiembrie, printr-o nouã telegramã, sã se solicite
gãzduirea unui numãr de 100 de participanţi. Astfel, în ziua de 1
decembrie 1918, Cugirul a fost reprezentat la Marea Adunare Naţionalã
de la Alba-Iulia, pe lângã cei cinci delegaţi cu drept de vot şi membrii
gãrzii naţionale române, de circa 100 de participanţi din toate localitãţile
aflate în zona sa de jurisdicţie.37

Ibidem, dosar 30, f. 1.
Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), p. 44.
35 Ibidem.
36 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 37, f. 1.
37 Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), pp. 44-45.
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Dupã momentul unirii, Consiliul Naţional Român din Cugir şi-a
concentrat acţiunile în direcţia consolidãrii poziţiei sale şi impunerea
noilor organisme administrative româneşti. Din protocoalele şedinţelor,
pãstrate în douã registre consistente, rezultã cã în aceastã perioadã
Consiliul Naţional Român din Cugir a fost ocupat cu lãrgirea şi
consolidarea gãrzii naţionale române, 38 cu protejarea avuţiei unor
locuitori ai comunei,39 cu alimentarea populaţiei, cu stabilirea preţurilor
maximale, 40 cu problema administrãrii pãdurilor şi a animalelor
comunale, 41 precum şi cu alegerea unei noi conduceri a primãriei
comunale.42 De asemenea, s-a continuat luarea unor mãsuri de siguranţã,
instituindu-se un control riguros asupra armamentului şi muniţiei
existente în comunã, acţiunea de sechestrare a armelor continuând, celor
suspecţi fiindu-le refuzatã eliberarea armelor de vânãtoare, pânã la
,,[…] limpezirea definitivã a situaţiei”.43 Pentru a preîntâmpina scoaterea din
comunã a bunurilor statului, a documentelor de stat şi a altor bunuri
materiale, conducerea Consiliului Naţional Român din Cugir a instituit o
adevãratã blocadã, consiliul fiind singurul în drept sã acorde concesiuni
de transport pentru persoane şi mãrfuri. S-a aprobat trecerea peste linia
de demarcaţie a unor foşti jandarmi şi a unor tehnicieni şi funcţionari ai
fabricii şi ai unor oficii de stat, împreunã cu familiile şi toate bunurile
lor.44
Din documentele cercetate, rezultã cã o delegaţie a Consiliului
Naţional Român din Cugir, condusã de învãţãtorul Traian Lupea, alãturi
de trupa cãluşarilor din localitate, au participat la festivitãţile organizate la
Sibiu în cinstea generalului Berthelot. În cuprinsul protocolului şedinţei
consiliului din data de 4 ianuarie 1919, este redat şi raportul învãţãtorului
Traian Lupea referitor la acest eveniment, acesta precizând urmãtoarele:
,,[…] feciorii cãluşari, care prin jocul lor, prin îmbrãcãmintea lor pitoreascã şi mai
ales prin strigãtele lor frumoase, a pus pe toţi în uimire, bãtând cel mai mare record în
mãiestria jocurilor cãluşarilor, faţã de toate grupele de cãluşari, care au luat parte la
aceste festivitãţi şi astfel a fãcut cea mai mare vazã Cugirului şi chiar a întregii
Românii. În 1 ianuar 1919 au fost primiţi în audienţã de generalul Berthelot,
cond[ucãtorul] Traian Lupea, vãtavul George Micu l. Nic[olae] şi George Bãluţ lui
38
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Ibidem, dosar 65, f. 1.
Ibidem, dosar 195, f. 2.
41 Ibidem, f. 3.
42 Ibidem, f. 5.
43 Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), p. 45.
44 Ibidem, p. 46.
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Nicolae. Din partea ,,Asociaţiunii” au fost cinstiţi cu 1200 cor[oane], pre acelea
zile, iar din partea imensului public cu cele mai cãlduroase gratulãri la adresa
cugirenilor”.45 Din partea conducerii Consiliului Naţional Român din Cugir
le-a fost adusã: ,,[…] cea mai mare mulţumitã protocolarã, pentru vada ce a
fãcut-o cãluşarii la festivitãţile primirii generalului francez Berthelot în Sibiu şi li se
voteazã suma de 1000 cor[oane], care sumã au sã o împartã proporţionat între ei”.46
Pentru a preîntâmpina eventualele tulburãri, Consiliul Naţional
Român din Cugir, în şedinţa din 9 ianuarie 1919, a hotãrât ca orice
întâlnire a socialiştilor din comunã (în special a organizaţiei socialiste a
muncitorilor din fabrica metalurgicã) sã fie dinainte anunţatã, precum şi
scopul şi programul acesteia.47 În faţa acestei decizii, organizaţia socialdemocratã din Cugir a intervenit, printr-o adresã, la Consiliul Dirigent,
care la 20 ianuarie 1919, printr-un ordin al şefului resortului ocrotirii
sociale, socialistul Ion Fluieraş, soma Consiliul Naţional Român din
Cugir sã permitã desfãşurarea întrunirilor sãptãmânale ale muncitorilor.48
Conform istoricului Ioan Pleşa situaţia s-a aplanat, întrucât în şedinţa din
20 februarie 1919 Consiliul Naţional Român din Cugir a decis sã aprobe
întrunirea organizaţiei social-democrate din localitate, care avea drept
scop alegerea unor membri români în conducerea sa (pânã la momentul
respectiv conducerea acestei organizaţii fiind asiguratã de persoane de
naţionalitate strãinã).49 Cu toate acestea, Consiliul Naţional Român din
Cugir a difuzat manifestul consiliului din Orãştie, prin care se atrãgea
atenţia asupra acelora, care: ,,[…] uitaţi de sine ai neamului românesc urmând
pilda afurisitã a bolşevicilor din Rusia prin jaf, furt şi volnicii nedemne de un popor
cult compromit libertatea noastrã naţionalã şi prezintã poporul nostru înaintea lumii,
ca nevrednic de-a fi pãrtaş de libertate”.50
În timpul activitãţii sale, Consiliul Naţional Român din Cugir a
desfãşurat şi alte activitãţi importante, precum redresarea agriculturii din
zonã, prin procurarea de seminţe, altoi şi alte materiale necesare,
sprijinirea meseriaşilor în reluarea activitãţii lor, ajutorarea soldaţilor
întorşi acasã de pe front, stimularea activitãţii culturale, mai ales a
tineretului din comunã, care a început sã organizeze adevãrate ,,producţiuni
teatrale”, urmate de dans şi repunerea în funcţiune a şcolilor din
45
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comunã.51 Una dintre problemele cãreia Consiliul Naţional Român din
Cugir nu i-a putut gãsi o soluţie viabilã a fost aceea a curentului electric,
mai multe familii din comunã solicitând furnizarea curentului electric în
locuinţele proprii. Conducerea consiliului naţional a apreciat cã uzina
electricã din comunã, de capacitate mult prea micã, nu putea furniza mai
mult curent electric decât era necesar fabricii şi iluminatului public al
comunei.52
În condiţiile excepţionale ale stãrii de asediu, Consiliul Naţional
Român din Cugir, alãturi de garda naţionalã românã, a procedat la
arestarea membrilor din localitate ai fostei gãrzi naţionale maghiare din
Teiuş, care au luptat împotriva armatei române la Brãnişca şi la Podul
Mihalţului. 53 Conform ordinului primit ulterior, Consiliul Naţional
Român din Cugir a dispus escortarea acestora la Deva şi apoi la Sibiu
pentru a fi predaţi Marelui Stat Major al armatei române, nu însã înainte
de a fi dat posibilitatea celor în cauzã sã-şi procure dovezi de nevinovãţie,
prin declaraţii de martor.54
O ultimã acţiune de amploare coordonatã de Consiliul Naţional
Român din Cugir a fost aceea a pregãtirii alegerilor pentru primul
parlament al României Mari, în acest sens fiind instituite douã comisii,
una de munte şi una de comunã, care urmau sã întocmeascã listele
alegãtorilor.55
Pe fondul instituirii administraţiei româneşti şi a jandarmeriei
locale, în şedinţa Consiliului Naţional Român din Cugir din data de 13
februarie 1919 s-a vorbit, pentru prima datã, despre dizolvarea
consiliului,56 însã acesta îşi va continua activitatea pânã la mijlocul lunii
martie, ultimul proces verbal fiind datat 15 februarie 1918, la finalul
acestuia preotul Ariton Migia notând urmãtoarele: ,,[…] Sfatul naţ[ional]
român din Cugir s-a desfiinţat prin 15/III 1919”.57
Prin întreaga sa activitate, Consiliul Naţional Român din Cugir
s-a înscris pe linia inauguratã de Consiliul Naţional Român Central,
demonstrând cã românii se pot organiza şi autoguverna pânã la nivelul
cel mai de jos, al comunelor şi satelor. Prin autoritatea sa politicã şi
Ioan Pleşa, ,,Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional Român din Cugir”, p. 474.
Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), p. 47.
53 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 195, f.
9.
54 Elena Szappanyos, Aurel Voicu, Cugir-500 (1493-1993), p. 47.
55 S. J. A. A. N., Fond Consiliul Naţional Român Cugir, numãr inventar 1104, dosar 195, f.
17.
56 Ibidem, f. 20.
57 Ibidem, f. 21.
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militarã, Consiliul Naţional Român din Cugir şi-a adus aportul la
stingerea manifestãrilor cu caracter anarhic, la organizarea localitãţii şi la
instalarea administraţiei româneşti, precum şi la întreţinerea unei relaţii
echilibrate între membrii comunitãţii româneşti şi maghiare. În încercarea
de recuperare şi valorificare a activitãţii organismelor naţionale româneşti
ce au activat pe teritoriul actualului judeţ Alba, în toamna şi iarna anului
1918, prezentul demers propune un punct de vedere şi un model de
analizã, în speranţa cã acesta va fi urmat şi aplicat şi de alţi cercetãtori
pentru diferitele regiuni ale Transilvaniei şi Banatului.

159
CEEOL copyright 2019

