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Traian Moșoiu, legendarul general ardelean, pășește în aprilie
1919, în Ținuturile Bihorului cu sentimentul desăvârșirii celui
mai înalt deziderat al strămoșilor săi din zona Branului, dar și
a întregului neam românesc.
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Supranumit „Arhanghelul Transilvaniei”, generalul Traian
Moșoiu, aflat în fruntea Armatei Române, aduce cu sine, în
zilele Sfintelor Paști din 1919, „mântuirea neamului românesc”,
eliberând partea de vest a Transilvaniei de bandele bolșevice
maghiare și împiedicând instaurarea, cu un sfert de veac mai
devreme, a regimului comunist în Europa de Est.
100 de ani de la intrarea Armatei Române în Oradea este un
prilej de mare sărbătoare, o onoare pentru contemporanii
anului 2019 de a fi participanți la un astfel de moment unic.
Faptele de vitejie ale marelui general transilvănean l-au
așezat în Panteonul Eroilor neamului românesc, iar Bihorul îi
va rămâne veșnic recunoscător acestui „sol de bună unire şi
întărire sufletească dintre Regatul Mamă şi scumpa sa fiică –
Ardealul”. (dr. G. Preda, Viața Ilustrată, Decembrie 1937).
La 100 de ani de la intrarea sa triumfală în Oradea, generalul
Traian Moșoiu este „rânduit pentru vecinicie într-unul din
locurile de onoare ale românismului”. (dr. G. Preda, Viața
Ilustrată, Decembrie 1937).
dr. Cristina Liana Pușcaș

Familia Moșoiu

Familia Moșoiu a avut șase copii, din care au supraviețuit cinci, trei băieți și două
fete. Având susținerea părinților, oameni cu dragoste de carte și învățătură, copiii
s-au bucurat de o educație aleasă, cu toții devenind personalități marcante ale
vieții politice și sociale:

TRAIAN MOȘOIU a venit pe lume în 2 Iulie 1865, la Tohanul Nou, în zona Branului,
într-o familie înstărită de crescători de oi, cu rădăcini adânci, care coboară până la
jumătatea secolului al XVIII-lea.

•
•

Buni români, familia Moșoiu s-a implicat activ în lupta pentru emanciparea
națională a transilvănenilor.

•

Tatăl, Moise, s-a născut la 10 Iulie 1830,
în comuna Șimon, fiind crescut, de mic
copil, ca păstor de oi. El a ocupat diferite
funcții: pimar al comunei Tohanul Nou;
epitrop parohial Tohanul Nou, respectiv
consilier municipal la Brașov, responsabil
cu zona Branului. A încetat din viață la 13
Iulie 1905, la vârsta de 75 de ani.

•

•

Ioan (n. 1862) - jurist;
Traian (n. 1865) - general în Armata Română,
senator și ministru;
Aurelian (n. 1872) - profesor de latină la Liceul
„Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești și senator;
Maria (n. 1878) - căsătorită cu Iacob Popa,
notar cerc;
Paulina (n. 1886) - căsătorită cu Ioan Ionică,
ing. silvic, primar al Brașovului și senator.

Mama, Ana, s-a născut în familia Răduțoiu,
la data de 16 Septembrie 1845, fiind fiica
din a doua căsătorie a lui Ion Răduțoiu cu
Maria Manăiloiu, din Tohanul Nou. Ana se
stinge la 22 Octombrie 1896, la vârsta de
51 de ani.
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„Am fost crescut în cultul bunei credințe și trainica școală românească ne-a învățat
să luptăm cu arme loiale”. (Traian Moșoiu)
Tatăl, Moise Moșoiu, „baci înstărit”, bun gospodar, dar și cu multă dragoste față de
carte, și-a dat copiii la școală. Traian Moșoiu a urmat clasele primare în satul natal.
Elev „destoinic”, părinții hotărăsc să îl trimită la Brașov, la Liceul „Andrei Șaguna”.
Aici își perfecționează limba germană, maghiară și franceza, absolvind cu
calificativul „Foarte bine”.
Între anii 1888-1889, a urmat cursurile militare ale Școlii de Ofițeri de la Budapesta
și Viena, absolvind cunoscuta „Wiener Neustadt”.

Traian Moșoiu s-a căsătorit, în 27 Iulie 1897, la Buzău, cu Maria Furtunescu,
profesoară de limba franceză. Au avut doi copii.
Tiberiu s-a născut la 23 Iunie 1898, căsătorit cu Angela Arsenecu, fără urmași.
Mariana a venit pe lume la 28 Aprilie 1903. Căsătorită cu Nae Popescu, cu care a
avut o fiică, Liana Popescu, fără copii.
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A fost arestat pe 25 Mai 1949, la vârsta de 51 de ani, de către Direcția Regională
a Securității Poporului Cluj și predat, a doua zi, Direcției Generale a Securității
Poporului București. După eliberare, ultimii ani din viață, i-a petrecut în satul Merei,
comuna Niculești, jud. Buzău. Conform certificatului de deces a murit, în această
localitate, la data de 13 decembrie 1951.

Tiberiu Moșoiu este absolvent al Facultății de Drept, iar după ce și-a susținut
doctoratul în drept la Bruxelles, în 1928 devine conferențiar la Catedra de Drept
roman a Facultății de Drept din Oradea, iar din 1934 devine profesor la Cluj.
Urmând tradiția liberală a familiei, a fost ales deputat de Bihor, pe listele PNL, în
două legislaturi (Iulie 1927, Decembrie 1933), deținând și funcția de vicepreședinte
al Camerei Deputaților.
Între 1924 și 1932, a fost vicepreședinte al PNL Bihor, secondându-l pe tatăl său.
În 1932, după moartea generalului, Tiberiu preia președenția organizației locale,
fiind reales în 1934.
Primar al Oradiei din 29 Noiembrie 1933 până în 2 Noiembrie 1935, Tiberiu
Moșoiu a atras fonduri de la București pentru construcția ștrandului municipal
(inaugurat în 1 Iulie 1934), extinderea liniilor de tramvai până la ștrand,
construcția spitalului din Bratca, repararea pavajelor de pe principalele străzi
orădene, dotarea Aeroportului Oradea cu hangare noi și o aerogară etc.
A ocupat portofoliul de secretar de stat la Ministerul de Interne, respectiv
subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Justiției și Agriculturi și Domeniilor.
A fost Guvernator al Băncii Naționale a României în una dintre cele mai grele
perioade a acestei instituții, 21 Mai 1946 - 8 Noiembrie 1947. În timpul conducerii
sale, a avut loc etatizarea BNR, respective se realizează reforma monetară.
De numele lui este legată bancnota cu cea mai mare denominare, cea de
5 milioane de lei.

10

Traian Moșoiu, supranumit „Arhanghelul Ardealului”, a comandat un război, un
regiment, 2 brigăzi, 3 divizii, un comandament de armată și două mari grupări de
trupe cu misiuni de mare greutate (Grupul de Nord și Gruparea de Manevră).
Membru marcant al Partidului Național Liberal și membru în două legislaturi, în
Senatul României.
Președinte al PNL Sector 1 București, respectiv președintele Filialei Bihor, s-a
implicat activ în conducerea filialei locale, în perioada 1924-1932.
De trei ori ministru: al Războiului (2-13 Martie 1920), al Comunicațiilor (24 Ianuarie
- 30 Octombrie 1922) și al Lucrărilor Publice (1 Decembrie 1923 - 29 Martie 1926).
În 1930, îl regăsim ca făcând parte din „Ordinul Masonic Român”, cu gradul 33,
Pro Mare Maestru.
A decedat la 30 iulie 1932 la București, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu.

11

În realitate, Traian Moșoiu și-a dat demisia în Iulie
1891, iar în toamnă, trece clandestin granița cu
România și se predă autorităților române, cărora le
solicită primirea în rândurile Armatei Române, ca
ofițer activ.

Cariera militară

1 Aprilie 1893
• încadrat ca sublocotenent activ în Regimentul
9 Infanterie din garnizoana Râmnicu Sărat I
10 Mai 1894

• avansat la gradul de locotenent
La finalizarea studiilor militare de la
renumita „Wiener Neustadt”, Traian
Moșoiu a fost încadrat, începând cu
1 Ianuarie 1889, ca sublocotenent în
rezervă în Armata Austro-Ungară.
În Iulie 1889, a fost reactivat ca ofițer activ și repartizat la o unitate militară din
Sibiu.
Însuflețit de cele mai de înalte și nobile sentimente românești, tânărul Moșoiu și-a
exprimat public, față de colegii ofițeri ai armatei cezaro-crăiești, nemulțumirile cu
privire la faptul că românii din Imperiul Austro-Ungar nu aveau aceleași drepturi
ca celelalte națiuni.
În urma unor conflictele fățișe, altercații verbale și chiar fizice, Traian Moșoiu a fost
arestat și condamnat la închisoare.
„Din închisoare, Traian Moșoiu i-a scris tatălui său să vină la Sibiu, să depună
cauțiune pentru a-l scoate din oraș. Au mers împreună la un restaurant unde i-a
explicat tatălui său ce s-a întâmplat și unde s-a hotărât să evadeze și să treacă
munții în România. Tatăl lui a avut pregătit un costum ciobănesc complet pentru
talia lui Traian Moșoiu, cu care acesta s-a travestit în cioban, s-au despărțit, dar
nu înainte de a-l înștiința că va ajunge peste câteva zile, în noapte, la Tohanul
Nou, și l-a rugat să-i pregătească un cioban care să-l călăuzească peste munții
Bucegi până la Sinaia. Cel mai potrivit pentru aceasta era un cioban pe nume
Pârâianu, care cunoaște foarte bine zona și care a reușit să-l treacă pe Moșoiu
din satul Bran prin munții Bucegi la Sinaia. Ajuns la Sinaia, Traian Moșoiu s-a
predat autorităților române de aici”.

28 Noiembrie 1900
• avansat la gradul de căpitan și mutat la
Regimentul 19 Infanterie Romanați

Maior Traian Moșoiu

1 Iulie 1909

• avansat la gradul de maior, numit comandantul
unui batalion din cadrul Regimentului 20
Infanterie Muscel
1 Octombrie 1913

• avansat la gradul de locotenent – colonel
1 Aprilie 1916

• avansat colonel
Ianuarie 1917
• avansat la gradul de general de brigadă.

Locotenent-colonel
1.10.1913

1919

• general de divizie

(Mărturie culeasă de Leonte Petric de la Gh. Letca, consătean din aceeași generație
cu Traian Moșoiu)

General
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Fișele personale din dosarul său de ofițer al Armatei Române subliniază caracterul
excepțional al acestui om, plin de virtuți, „un adevărat simbol al umanului,
moralității și firescului în raport cu semenii”. De-a lungul întregii cariere militare,
care se întinde pe durata a trei decenii, șefii ierarhici superiori au consemnat în
actele oficiale cele mai frumoase aprecieri la adresa ofițerului Moșoiu:
„posedă cele mai frumoase sentimente asupra familiei, religie, dinastiei și
neamului românesc”
„servește cu mult zel și cu foarte mult devotament”
„inteligență cu bună judecată și foarte mult bun simț”
„pătruns de sentimentul datoriei, înfățișare ostășească”
„blând cu inferiorii”; „iubește soldatul”
„caracter cavaleresc”
”în corp trăiește în cea mai mare armonie cu camarazii săi de care este
foarte mult iubit”
„știe să trăiască cu cumpătare, fără a recurge la datorie”
„nu are absolut nici un vițiu și nu are obiceiul jocurilor de noroc”
„excelent spirit de corp, prea bun camarad”
„devotat, pornit spre sacrificiu, prea bun patriot”
„cu multă autoritate, prestigiu și seriozitate în serviciu, sincer, loial, demn și drept”
„multă tărie de caracter. Are curajul opiniei destul de dezvoltat”
„foarte activ, foarte conștiincios în serviciu și în toate însărcinările ce i se
încredințează și de o energie fără comparație, calități care știe să le insufle
ofițerilor și trupei de sub comanda sa”.
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În februarie 1908, dar și anul următor, Moșoiu este verificat pe linie militară de
Principele Ferdinand I, care notează următoarele:
„Căpitanul Moșoiu este un prea bun comandant de companie. Compania sa
este bine instruită din toate punctele de vedere. Este un ofițer energic și cu
mult simț practic. Caracter drept și de încredere. O temă tactică pe teren cu
batalionul a deslegat-o bine și judicios în principiu, în amănunte se vede puțină
lipsă de practică. El este însă apt de a comanda un batalion în mod mulțumitor
și posedă cele alte însușiri pentru gradul superior ...”.

Traian Moșoiu a fost preocupat în permanență să se „perfecționeze în tehnica
militară, iar ca bun teoretician al tacticii infanteriei, a căutat să transmită experiența
sa de comandant și altora”.
În 1909, publică broșura „Spiritul ofensiv al infanteriei”.
„Comandantul trebuie să aibă următoarele calități: îndrăzneala, spiritul de jertfă,
eroismul, disprețul de moarte. Comandantul trebuie să fie apropiat de sufletul
soldatului, să fie exigent și corect cu aceasta, să-i ceară să se instruiască cât mai
bine”.
(Traian Moșoiu)
În 1910, o nouă lucrare de doctrină militară va purta semnătura sa: „Instructorii
recruților de infanterie”.
„Credința nu cunoaște frica și slăbiciuni”.
„Nimeni însă nu trebuie să se îndoiască, că iubirea de Țară și de Transilvania, și
simțul datoriei, care rezidă în inima fiecărui ofițer de infanterie, va învinge toate
greutățile și va da Reginei bătăliilor, instructori cu ajutorul cărora vom pregăti în
timp de pace, biruințele viitoare ale Armatei Române”.
(Traian Moșoiu)
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1913 - participă la campania din Bulgaria
15/16 August - comandantul Grupului Olt-Lotru (Detașamentul Lotru)
12/25 Septembrie 1916 - comandantul Brigăzii 3 Infanterie
9/22 Octombrie 1916 - comandantul Diviziei 23 Infanterie
21 Ianuarie 1917 - comandantul Diviziei 12 Infanterie
18 Mai/1 Iunie 1918 - comandantul Diviziei 7 Infanterie
28 Noiembrie/10 Decembrie 1918 - Guvernator Militar al Transilvaniei
11/24 Decembrie 1918 - învestit comandant al Trupelor din Transilvania
12 Aprilie 1919 - comandantul Grupului de Nord
23 Iunie/5 iulie 1919 - Guvernatorul Militar al teritoriilor ungare
19-27 Iulie 1919 - comandantul Grupului de Manevră
Septembrie 1919 - comandant al Garnizoanei Budapesta
16 Noiembrie 1919 - comandant al Corpului Vânătorilor de Munte cu sediul la
Oradea, de aici este numit Comandant al trupelor teritoriale din Basarabia
Decembrie 1919 - își dă demisia din Armata Română.
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Campaniile din
Transilvania și Moldova
„Istoria începe să-și urzească firul de durere, de nădejde și de jertfe…” Neculai
Cibin
La 14 August 1916, orele 21.30, Marele Stat Major a pus în aplicare „IPOTEZA Z”,
care prevedea trecerea frontierei Austro-Ungare, pe data de 15 August 1916, ora
21.00.
„Pe fețele tuturor se putea vedea bucuria ce o simțeam toți în acele momente
istorice când Armata Română intra în foc pentru întregirea neamului”.
(Traian Moșoiu)
Traian Moșoiu a fost numit comandantul Grupului de Armate Olt-Lotru, care, însă,
datorită poziționării sale, a trebuit să parcurgă, în ritm susținut, pe teren muntos,
cei 57 de km pentru atingerea frontierei austro-ungare. Astfel, grupul Lotru a
atacat inamicul cu o întârziere de 8 ore și 30 minute față de Ordinul de Atac.

La sfârșitul lunii August 1916, trupele germane încep să se replieze, iar la 15
Septembrie 1916, Armata Română se vede nevoită să se retragă din Transilvania,
prin defileul Oltului.
Traian Moșoiu a fost cel care a împiedicat ca oastea română, hărțuită de o armată
net superior dotată, să sufere pierderi majore, luptând „pentru fiecare petec și
palmă de pământ” rămase în urmă și determinând inamicul să sângereze.
Pierderea bătăliei de la București, la 16-20 Noiembrie 1916, va duce la ocuparea
capitalei, respectiv a două treimi din teritoriul Vechiului Regat. Trupele Armatei
Române se vor retrage în Moldova, în timp ce familia Regală și autoritățile statului
sunt evacuate la Iași.
„De numele său legendar se leagă glorioasele lupte date în jurul Sibiului… . Atunci
colonelul Moșoiu, a trecut ca fulgerul munții, înscriind luminoase pagini de
glorie românească și băgând groaza în dușmanul, care se topea în fața viteazului
comandant. ... Fiul Ardealului, Moșoiu e zidul de care totdeauna s-a prăbușit
năvala furioasă a diviziilor nemțești. Iar când luptele ajunseră să se dea pe
creștetul munților, tot Moșoiu a fost acela, care, cu braț de oțel, a stăvilit puhoiul
oștilor Kaiserului, ... cu câteva mii de ostași Moșoiu a ținut timp de două luni de
zile piept numeroaselor divizii nemțești, rămân pentru veci, locuri de biruință.
Aici s-au pricinuit cele mai groaznice pierderi pentru dușmani”.
(Telegraful Român)

În dimineața zilei de 16 August 1916, la ora 5.30, s-a deschis focul asupra
trupelor inamice, care se văd nevoite să se retragă. În prima noapte pe pământ
transilvănean: „domnea o veselie deosebită și toți eram fericiți că, după secole
de suferință și umilință, acum am pus piciorul pe pământul sfânt al Ardealului”.
(Traian Moșoiu)
Pe 18 August 1916 se ajunge la 10 km de Sibiu. Aici, Traian Moșoiu primește
delegația autorităților sibiene care veniseră să predea orașul, însă Marele Stat
Major nu-l autorizează să ocupe orașul.
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În Ianuarie 1917, Traian Moșoiu a fost avansat la gradul de general de brigadă și
numit comandant al Diviziei 12 Infanterie.
Pe frontul din Moldova, întreaga sa atenție a fost îndreptată spre instrucția trupelor,
înzestrarea acestora cu echipament adecvat și dotarea cu tehnică militară
superioară. S-a îngrijit în permanență ca soldații săi să aibă un moral ridicat.
Un rol important în refacerea Armatei Române l-a avut Misiunea Militară Franceză,
condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, care l-a decorat pe Traian
Moșoiu, menționând faptul că „unitățile se prezintă remarcabil, iar defilarea a fost
impecabilă”.
Inspecția Diviziei 12 Infanterie, din Martie 1917, de la Varnița, a Principelui Ferdinand
și generalului Averescu, îl determină pe acesta din urmă să noteze următoarele
cuvinte de apreciere la adresa lui Moșoiu: „aspectul trupelor excelent. Oameni
bine sub toate raporturile, cu moralul foarte ridicat și foarte voioși. Generalul
Moșoiu este un bun soldat”.
În August 1917, acesta „se va acoperi de glorie în bătălia de la Oituz”, unde trupele
sale au fost „supuse la sforțări, care fără teama de exagerațiune, pot fi calificate
ca extraordinare”.
„Terenul stâncos nu permite să ne facem repede adăposturi și astfel trupele
noastre, din cauza focului artileriei dușmane, sunt nevoite să părăsească pozițiile
și să se așeze pe contrapantă la adăpost. Infanteria inamică, crezând că rezistența
noastră a fost spulberată se apropie încrezătoare. Soldații noștri ies la iveală de
sub coama dealului și izgonesc inamicul cu baioneta”.
(Traian Moșoiu)
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Traian Moșoiu s-a bucurat de admirația deplină a Reginei Maria, care și-a notat
în jurnalul său cele mai calde aprecieri la adresa generalului ardelean. În vizita
pe frontul din Moldova, din 27 Oct./9 Nov. 1917, ea pleacă să îl întâlnească „pe
generalul Traian Moșoiu și divizia lui de o rară vitejie”, consemnând:
„… ne întâmpină generalul Moșoiu, rotund și greoi, până acum nu-l văzusem
niciodată. Ne-am împrietenit din prima clipă cu repeziciune
datorită
nemaipomenitei sale ” joie de vivre”, e plin de bună dispoziție, pe care o revarsă
în jurul lui, de energie și de credință în toate cele bune. Acest militar roșcovan
la față îți insuflă încrederea că toate lucrurile de pe lume sunt nu numai ușoare,
dar chiar plăcute. Acest general greoi la trup, însă inimos, luase loc lângă mine în
Rolls-Royce-ul meu… . Grosimea lui și numărul kilogramelor nu-i stăvilesc câtuși
de puțin activitatea. Moșoiu era un adevărat geniu de organizare și prevedere.
Priceput în ale mâncării, el însuși, a îngrijit într-un chip minunat de hrana trupelor.
Nicio divizie nu a fost atât de bine îngrijită ca a lui; are de toate din belșug și
și-a făcut provizii pentru oameni și animale pe încă șase luni, de acum înainte.
… Moșoiu credea în nevoia unei vieți sătule și vesele, pentru cei de pe front.
Generalul era așezat în fața mea și se înfrunta din bunătățile servite ca un soi
de căpcăun binevoitor. Se bucura în același timp de munca și de nădejdile lui și
la gândul tuturor lucrurilor pe care le mai avea să le facă, răspândind neîncetat
în jurul lui o atmosferă de mulțumire și de încredere în viitor, care produce o
adevărată plăcere în aceste timpuri de răstriște”.
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La 28 Oct./10 Nov.1918 are loc remobilizarea Armatei Române care intră în război
de partea Antantei.
La 11/24 Nov. 1918, „croindu-și căi pe drumuri nebănuite, prin zăpadă până la
brâu”, Divizia 7 Infanterie, condusă de generalul Moșoiu, a trecut frontiera de pe
coama Carpaților prin pasul Prisăcani, pe la Tulgheș.
La 17/30 Nov. 1918, Traian Moșoiu intră în Reghin, unde dă următoarea Proclamație:
„Români!
... Clipa visată de toți ... a sosit acum.
Lanțurile cad pentru totdeauna.
Armata română pășește încrezătoare în Ardealul frățesc.
Români!
Cu noi aducem libertatea, iar dreptatea este scrisă pe steagurile noastre.
Ștergând amintirea timpurilor de durere și umilință, vă întindem mâna de frate
spre a întări legătura, care de acum nu trebuie să se mai desfacă și nu se va mai
desface!”.

La 11/24 Dec. 1918, Traian Moșoiu a fost învestit comandantul Trupelor din
Transilvania și i s-a stabilit sediul la Sibiu. Intrarea în Sibiu, la 11/24 Dec. 1918,
împreună cu Statul său Major, s-a transformat într-o mare sărbătoare:
„La 12.30 trenul împodobit cu flamura românească intră în gară. La ușa vagonului
apare figura impunătoare a generalului Moșoiu. Lumea îl întâmpină cu un potop
de aclamații. Fanfara legiunii române intonează Imnul Regal”.
La Sibiu, responsabilitățile lui Traian Moșoiu au fost multiple: a trebuit să
restabilească ordinea în noua provincie; a cooperat pe plan administrativ și militar
cu Consiliul Dirigent.

La 28 Nov/10 Dec.1918, Generalul Moșoiu a fost numit Guvernator Militar al
Transilvaniei. Ca urmare, a predat comanda Diviziei 7 Infanterie generalului
Constantin Neculce, care la data de 11/24 Dec., intră în Clujul eliberat.

A dispus desființare gărzilor naționale, în paralel cu mobilizarea contingentelor
1896-1900, care s-au constituit în divizii ardelene; acestea împreună cu cele din
vechiul regat, au constituit noua Armata Română.
Traian Moșoiu a stat la Sibiu cinci luni, timp în care a desfășurat o activitate
neobosită, pregătind cu minuțiozitate atacul pentru eliberarea părții de Vest a
Transilvaniei.
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În tot acest timp, „Oradea trăia clipe de groază”, iar orădenii și-au petrecut
sărbătorile pascale în „hora moții”, în timp ce „detunările de granate și tir de tunuri
țineau orașul sub teroare. …într-un iad”.

Eliberarea Oradiei
Timp de cinci luni, generalul s-a aflat „veșnic pe front, inspectând și vorbind
trupei, ținând astfel treaz entuziasmul necesar”. În pragul bătăliei i se face, însă, o
mare nedreptate, fiind înlocuit și, implicit, retrogradat de la Comanda Trupelor din
Transilvania, pe data de 12 aprilie 1919.
„Generalul Traian Moșoiu departe de a se supăra de această nedreptate care
tindea să-i răpească rodul muncii lui, a plecat pe front, s-a pus în fruntea armatei
și a continat să joace și cel mai greu rol”.
(Ion Rusu Abrudeanu)
Ulterior, Traian Moșoiu a fost numit la comanda Grupului de Nord, punându-și
astfel în aplicare planul de operațiune pe care, tot el, îl elaborase anterior demiterii
sale.
În ziua de 16 Aprilie 1919, dimineața la orele 03.30, pe o ploaie repede și deasă,
trupele române au început contraatacul cu un „avânt irezistibil, înfrângând și
rezistența de la Dealul Pietrișului, Hodod și Ciucea”.

De teama unui atac din partea bandelor bolșevice maghiare, care luni în șir au
terorizat întreaga populație a orașului.
„Consiliul orășenesc hotărăște trimiterea unei delegații la Tileagd, unde a ajuns
armata română, ca să intervină la comandamentul general pentru a grăbi
intrarea în oraș. Delegația a fost compusă din Coriolan Pop, Sever Andru, Sever
Erdeli, Gh. Morar și Nicolae Firu, cari au arătat comandamentului șef, generalul
Moșoiu situația gravă, rugându-l totodată să grăbească înaintarea, ceea ce s-a și
întâmplat”.
(Roman Ciorogariu)
Ostașii lui Traian Moșoiu erau epuizați după lungul marș prin defileu, dar oficialitățile
locale au adunat de la populația din Oradea toate automobilele, camioanele și
căruțele, pe care le-au trimis în fața lor, pentru a-i aduce mai repede în oraș.
„Vă voi arăta, că soldații mei au aripi”, zice generalul Moșoiu și dădu ordin de
plecare trupelor sale obosite!

Trupele românești care înaintau pe valea Crișului Repede erau întâmpinate cu
lacrimi de bucurie și urale. La Vad „pe uliță, în dreptul fiecărei case, au așezat
coșuri și postavuri pline cu cozonaci, ouă, friptură de miel”, iar la Săbolciu s-au
„adunat două căruțe de cozonaci și slănină și ouă roșii și așa i-am întâmpinat”.
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20 Aprilie 1919
„Ziua luminată a învierii lui Hristos ne-a adus mântuirea,
prin brațele Armatei Române”
În câmpia Oradiei „răsar patrule de cavalerie cu lăncile lăsate, iar în urma lor,
printr-un nor de praf, un automobil militar ce înaintează cu toată viteza. În spatele
șoferului, în uniformă de campanie, cu casca pe cap, se afla generalul Moșoiu.
Românii din cartierul Velența îl întâmpinau cu urale” și cu flori de liliac.
Primarul Oradiei, Rimler Karoly, însoțit de câțiva consilieri municipali și de Coriolan
Pop și Iustin Ardelean, îl întâmpină, cu pâine și sare, pe general la intrarea dinspre
Cluj, lângă Uzina de Apă, și îi cer acestuia să ocrotească orașul de pe Criș.
„Pe la miezul zilei, cele dintâi patrule românești au sosit, cu caii în spume, la
porțile Oradiei, mulțimea a izbucnit în lacrimi de bucurie și în strigăte entuziaste,
în care cele de „Trăiască armata româna!” se amestecau cu „Elijen a roman
hadsereg (Trăiască oastea română!)” ieșit din piepturile ungurești”.
(Constantin Kirițescu)
Automobilul prăfuit al generalului, care o luase înaintea trupelor sale, înaintează
cu greu printre mulțimea entuziasmată și pe covorul de flori, din Piața Unirii.
„Români, Unguri, toate naționalitățile orașului aclamau pe viteazul general”.
„Ungurii îmbrățișează și sărută pe români, iar primarul ungur al orașului” îl
primește pe Traian Moșoiu în Palatului Primăriei Oradea.
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Generalul Moșoiu și comandanții săi urcă în sala Palatului Primăriei Oradea unde
are loc o primă discuție cu primarul Oradiei Rimler, pe probleme administrative.
La scurt timp, cu toții coboară în Piața Unirii, fiind întâmpinați de vicarul ortodox,
Roman Ciorogariu, care va rosti următoarea cuvântare:
„Domnule General!
Provedința divină a revărsat asupra noastră mila cea cerească, să serbăm ziua
Sfintei Învieri, ca sfânta zi de Înviere a neamului românesc.
Astăzi se înfăptuiește și pe acest pământ idealul unirei. Nici o parte a românismului
n-a fost espusă atât de mult peirei, ca țara Bihorului. Astăzi își primește răsplata
pentru eroismul, cu care și-a păstrat limba și legea străbună la aceste margini.
Armata română încă vine în numele civilizațiunei, să împlinească postulatele
dreptului popoarelor, promulgate de marele areopag constituit la Versailles.
Ne rugăm, să fie cuprinsă în misiunea aceasta civilizatorică și ocrotirea
elementelor de ordine a concetățenilor noștri Maghiari, cari împreună cu noi
au suferit ororile anarchiei bolșevice, ce le-am îndurat sub teroare, de sub care
astăzi ne eliberați…”.

38

Discursul Generalului Traian Moșoiu:
„Prea sfinte Părinte, Domnilor!
... anul trecut, când am pășit în fruntea armatei pe pământul Ardealului, am simțit
o adâncă emoție. Aceeași emoție adâncă mă cuprinde astăzi, când intru pentru
întâia oară în orașul D-Voastră, ca să vă slobozesc din suferințe. Gândul nostru
este de mult îndreptat spre D-Voastră.
Știam în ce situație critică a-ți rămas.
Și fără să mai ezităm, am alergat, să vă salvăm.
Cu ziua de astăzi Regele Ferdinand al României a pus stăpânire asupra acestui
oraș și a județului Bihor.
De azi încolo D-Voastră sunteți cetățeni ai României-Mari. Aceasta nu este numai
o vorbă spusă într-un moment de elan, ci este o realitate vie. Sunteți anexați
și alipiți de trupul Țării românești pe vecii vecilor. Vă mulțumesc pentru buna
primire și vă rog să strigați împreună cu mine:
Trăiască M. Sa Regele Ferdinand! Trăiască România-Mare!”

39

După acest moment festiv din Piața Unirii, generalul Traian Moșoiu, urmat de suita
sa, intră în Palatul Episcopal Greco-Catolic, al episcopului Demetrie Radu.
În jurul orei 15 și jumătate, Traian Moșoiu și generalii săi, au descins la restaurantul
„Sas” (Palatul Vulturul Negru), unde au luat masa. După ora 16.00, începe defilarea
trupelor Armatei Române.
„Un ura străbate văzduhul și capul coloanelor trupelor Române apar în piața
orașului defilând în fața Generalului. Strada se umple de un covor de flori peste
care calcă mândrii, faimoșii dorobanți, pe când tunurile bubuie împroșcând
moartea în dușmanul ce fuge îngrozit de atâta măreție. I-a fost dat Armatei
Românești, le-au fost dat ostașilor țărani ai Regelui Ferdinand, să defileze intrând
în Oradea-Mare, pe un drum de aproape un Klm, acoperit cu flori. În total, nouă
batalioane au intrat în Oradea-Mare. Soldații, defilând în fața Generalului, n-au
mai putut ține privirile lor înainte din cauza valurilor de flori care se revărsau de
pretutindeni asupra capetelor lor”.
(Petru Dejeu)
Generalul Traian Moșoiu a plecat în aceeași zi mai departe, cu automobilul
său. Comandant al trupelor din Oradea a rămas generalul Holban.
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Campania din Ungaria din 1919
Operațiunile militare au continuat în cursul lunii Aprilie 1919, în vederea consolidării
liniei de demarcație de pe Tisa.
Pe 24 Aprilie 1919, a fost eliberat Debreținul, Nyiregyhaza, Tokaj, apoi Bekescsaba,
Kecskemet și Szolnok.
În perioada 25-27 Aprilie 1919, trupele române au avut de înfruntat o rezistență
puternică din partea Diviziei Secuiești, comandată de colonelul Kratochwill.
Forțele române au urmărit îndeaproape Divizia Secuiască, pe care au încercuit-o
și au silit-o să se predea.
„Am avut satisfacția ca faimosul colonel Kratochwill, comandantul acestei divizii,
să predea în mâinile mele sabia și armamentul său”, în castelul de la Carei.
(Traian Moșoiu)
În zilele de 1-2 Mai 1919, trupele române au atins malul stâng al Tisei.
„Cu ocuparea malului stâng al Tisei s-a încheiat bătălia de pe linia de demarcație,
eliberându-se toate teritoriile locuite de români”.
(Traian Moșoiu)
La 23 iunie/5 iulie 1919, Marele Cartier General l-a numit pe generalul Moșoiu ca
Guvernator Militar al teritoriilor ungare, autoritate care se exercita asupra a șapte
județe din proximitatea Tisei. ]
„În calitatea mea de guvernator militar al Ungariei, am căutat să așez cea mai
desăvârșită ordine în cele 7 județe ce compuneau guvernământul meu. Trebuia
să împăcăm atâtea interese potrivnice nouă fără sguduiri mari și pe cât se putea
fără întrebuințarea violenței. Pe atunci toți oameni de ordine din Ungaria își
arătau pe față simpatia față de acțiunea civilizată a armatei române”.
(Traian Moșoiu)
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La sfârșitul lunii Iunie 1919, Bela Kun a conceput planul de recucerire a Ardealului.
Trupele maghiare au fost dispuse în trei grupuri pe un front de cca 100-120 km.
Declanșarea ofensivei maghiare a fost hotărâtă pentru dimineața zilei de 20 Iulie
1919, orele 3.00.
Prin înaintarea pe cele trei direcții a trupelor maghiare spre Oradea, pătrunzânduse până la o adâncime de 50 km, se întrevedea „pericolul real al ruperii Transilvaniei
din nou, de trupul țării și reanexarea la Ungaria”.
În același timp, gen. Moșoiu a fost numit comandantul Grupului de Manevră și
prin regrupările pe care le-a efectuat direct pe front, a izbutit să oprească, practic,
ofensiva ungară în cea de a patra zi de la declanșarea sa.

În ziua de 30 Iulie 1919, pe frontul de la Tisa a sosit Regele Ferdinand, Regina
Maria însoțiți de Casa Militară.
„În urma unei consfătuiri ce a avut loc în trenul regal, s-a hotărât trecerea Tisei”
(Traian Moșoiu) și urmărirea armatei roșii maghiare până la capitulare.
Pe 30 Iulie 1919, în prezența familiei Regale, trupele românești trec Tisa, la TiszaBo, peste podul de vase aruncat cu cea mai mare repeziciune de către Divizia
2 Vânători. Cuprinse de panică, trupele maghiare s-au retras în mare dezordine,
fără a mai putea opune rezistență, lăsând în urma lor numai mormane imense de
munții și material de război.

„Dacă atacul nu reușea, atunci blestemul fraților bihoreni, sălăjeni, sătmăreni și
ardeleni se revărsau asupra mea (la fel) și oprobiul întregului neam românesc”.
(Traian Moșoiu)

La 1 August 1919, Bela Kun predă puterea și se refugiează la Viena, iar Armata
Roșie Maghiară s-a dezagregat.
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În ziua de 3 August 1919, în jurul ore 20.00, un Detașament de roșiori români,
format din 400 de militari, în frunte cu colonelul Gheorghe Rusescu, a intrat în
Budapesta.
Pe 4 August 1919, trupele Armatei Române au defilat pe bulevardul Andrassy,
prezentând onorul generalilor Gheorghe Mărdărescu și Traian Moșoiu.
Pe 5 August 1919, generalul Gheorghe Mărdărescu a dat o Proclamație către
populația înspăimântată a Budapestei, care se temea de represalii:
„Armata Română garantează liniștea, avutul și viața cetățenilor săi”.
În Septembrie 1919, Traian Moșoiu a fost numit Comandantul Garnizoanei
Budapesta, funcție din care s-a îngrijit de reluarea activităților economice, a
cursurilor în școli, licee și facultăți, asigurarea funcționării presei, repunerea în
funcțiune a întregului sistem de circulație rutieră și pe căile ferate. Militarii români
au asigurat ordinea și liniștea publică, astfel noaptea au funcționat patrule pe străzi
și în cartiere, totul sub controlul și cu deplinul acord al autorităților budapestane.
În Noiembrie 1919, Armata Română a început retragerea din Ungaria, iar Traian
Moșoiu a devenit, la 16 Noiembrie 1919, Comandantul Corpului Vânătorilor de
Munte, a cărui sediu era în Oradea-Mare.
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Pe timpul staționării sale în Ungaria, Armata Română nu s-a amestecat în
problemele ei interne. În schimb, s-a implicat activ în aprovizionarea populației
maghiare înfometată de regimul comunist a lui Bela Kun.
Prioritatea majoră a Armatei Române a fost asigurarea cu hrană, leme și combustibil
pentru populația maghiară. Astfel:

•
•
•

•
•
•

Numai într-o singură zi a pus la dispoziția populației peste 70.000 rații de
pâine, de câte 400 gr. fiecare.
Regimentul 4 Vânători român a distribuit din bucătăriile sale masa de prânz la
200 de copii săraci și înfometați, cazați în cazarma Maria Tereza.
S-au luat măsuri de strângere a recoltei de toamnă, executarea lucrărilor
agricole, a arăturilor de toamnă, punerea în funcțiune a morilor mecanice,
deschiderea și aprovizionarea piețelor marilor orașe. La strângerea recoltei
s-au folosit și militarii români și prizonierii de război.
Comandamentul român a asigurat transportarea a 10.000 vagoane de cartofi,
cantitate ce acoperea aproape în întregime necesitățile Budapestei.
La 4 Noiembrie 1919, a început transportul a 1.000 de vagoane cu grâu din
România.
S-au adus din județele Satu Mare, Arad și Bihor cantitatea de 4.000 vagoane
cu lemne, pentru nevoile spitalelor, instituțiilor sanitare și uzinelor de interes
public.
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Cariera politică

În Decembrie 1919, Traian Moșoiu „și-a băgat sabia în teacă” și a părăsit rândurile
armatei, „înregimentându-se” în cele ale politicii.
„Cariera politică nu este cu nimic inferioară celei militare, ci, dimpotrivă, o
completează în chip fericit”.
(C-tin Moșincat)
Primul său rol pe scena vieții politice a fost în calitate de ministru al Războiului, în
perioada 2-13 Martie 1920 (11 zile), în timpul Guvernului Alexandru Vaida-Voevod.
După 1920, se înscrie în Partidul Național Liberal și îl regăsim, în 1922, în calitate
de senator din partea PNL Bihor.
Între 24 Ianuarie și 30 Octombrie 1922, ocupă portofoliul de ministru al
Comunicațiilor, calitate în care a susținut dreptul de autonomie administrativă
și financiară a Căilor Ferate Române, idee care, în concepția liberală, „sporea
posibilitatea de propășire a CFR prin forțe proprii”.
De la 1 Decembrie 1923 la 29 Martie 1926, în calitate de ministru la Lucrările
Publice, s-a remarcat printr-o prestigioasă inițiativă legislativă de reglementare a
„Regimului apelor în România”. Prin care a cerut ca apele să fie protejate și curate.
„E neîndoielnic, deci, că apa este un element foarte important în viața popoarelor
și că formează marea rezervă de energie a viitorului”.
(Traian Moșoiu)
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Participă la festivitățile de încoronare de la Alba Iulia din anul 1922, unde se ocupă
de pregătirea manifestărilor și de misiunile de protocol.
La 24 august 1922, Consiliul de Miniștri, întrunit la Sinaia, a hotărât organizarea, la
15-17 Noiembrie 1922, a încoronării suveranilor României. Pentru acest moment
solemn, a fost înălțată Catedrala Încoronării și Reîntregirii de la Alba Iulia, a fost
amenajată Sala Unirii și a fost pregătită parada militară a 15.000 de militari.
Traian Moșoiu a fost ales președintele Comisiei pentru organizarea serbărilor
încoronării, dovedindu-se un excelent organizator.
A militat pentru mutarea Regimentului 1 Vânători „Regele Ferdinand” în garnizoana
de la Alba Iulia, pentru a spori importanța orașului Unirii. La eveniment au participat
100.000 persoane și a fost organizat un prânz pentru 30.000 invitați.

A fost senator în două legislaturi, în 1922 fiind ales pe listele PNL Bihor, iar în 1926
făcând parte din Adunarea Națională ca senator de drept.
Primul său discurs a fost rostit în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Naționale,
din Martie 1922, fiind intitulat „Cuvinte către Rege și Țară”:
„... mai presus de interesele și poftele fiecăruia dintre voi, există un interes mai
mare: Binele Țării Românești”.
Deși devenise politician, în străfunduri rămâne totuși ostaș, astfel că, în 1927,
publică studiul „Problema apărării naționale”, în revista liberală „Democrația”. În
acest studiu propune ca România să aibă o doctrină proprie atât pe timp de pace,
cât și timp de război, să fie în stare să se apere, fără ajutor străin. România nu e un
stat foarte mare ca suprafață și populație, astfel că, trebuie să se pregătească din
timp de pace pentru război.
„Neglijențele din timp de pace sunt plătite scump în cazul unui conflict armat”.
(Traian Moșoiu)
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Traian Moșoiu a fost un anticomunist convins și a analizat cu luciditate această
doctrină, care punea în pericol unitatea națională a României, pentru care
generalul luptase în campaniile din 1916-1919. În Decembrie 1924, a votat pentru
scoaterea în afara legii a Partidului Comunist Român. În 7 Iunie 1929, Traian
Moșoiu a susținut în Senat discursul „Pericolul Comunist”:
„Eu sunt dator să semnalez ... că pericolul este mare. ... Căci trebuie să ne ferim
ca comuniștii să nu contamineze poporul nostru. Au venit cu instrucțiuni de
la Moscova ca să producă dezordine, mișcări și revolte. Mișcarea comunistă
se desfășoară sub pământ, luând diferite forme deghizate și clandestine. ... eu
spun că este un pericol real. Se sapă la temelia minunatului edificiu al României
întregite care s-a făcut cu sacrificiul a sute de mii de vieți românești”.
La 16 Februarie 1931, a luat, din nou, cuvântul în Senat la dezbaterea legii privind
„Pozițiunea ofițerilor”:
„Acești oameni au făcut, vă declar, ceea ce nu a reușit să facă nici un corp
ofițeresc în Europa. Corpul nostru ofițeresc … a ferit țara și armata noastră de
bolșevism. Nu numai atât: noi am distrus bolșevismul în Europa Centrală”.

Între anii 1924 și 1932, Moșoiu a ocupat funcția de președinte al filialei Bihor a
PNL, luptându-se, de această dată, pe căi administrative și politice pentru a ajuta
Bihorul.
Încă din 1919, se implică în gestionarea problemelor orașului Oradea cu
aprovizionarea, rezolvarea speculei, a fondurilor locative etc. A dispus pietruirea,
cu forță de muncă militară, a drumurilor de acces către Băile Felix și Băile
Episcopești.
Deținând portofoliul Comunicațiilor, a susținut realizarea liniei ferate Arad Chișinăul Crișanei - Salonta - Oradea, respectiv construcția șoselei Băița - Vârtop.
A contribuit la sistematizarea Pieții Unirii (1923), la ridicarea bustului M. S. Regele
Ferdinand din fața Școlii Militare din Oradea, a bustului A. S. R. Principele Carol în
fața Școlii de Jandarmi, a statuii Reginei Maria în fața Teatrului, în 1920, și a statuii
ecvestre a Regelui Ferdinand, în Piața Unirii, în 1924.
Pe 25 Septembrie 1922, Moșoiu se deplasează cu un tren special, însoțit de
ministrul Alexandru Constantinescu și episcopul ortodox Roman Cirogariu, în
localitatea bihoreană Dicănești, „cel mai sărac sat din Bihor” pentru a asista la
prima împroprietărire din județul nostru.
În anul 1923, a pus bazele Asociației Plugarilor din Județul Bihor, a cărui președinte
de onoare a fost. De asemenea, a sprijinit, în Bihor, înființarea a mai multe
cooperative și bănci populare.
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În Iunie 1930, odată cu restaurația carlistă, PNL se scindează, iar din rândurile sale
se rupe gruparea „georgistă”, pro-carlistă, în frunte cu Gheorghe Brătianu, exclus
din partid. Traian Moșoiu râmâne fidel grupării liberale tradiționaliste, condusă de
Vintilă Brătianu, ostilă Regelui Carol al II-lea.
Viața politică interbelică s-a dovedit a fi una foarte agitată, senatorul liberal
implicându-se activ în toate campaniile pentru alegeri, susținându-și partidul care
l-a propulsat.
„Cutreierând județul Bihor, am găsit o populație românească redeșteptată ....
Poporul este sătul de fripturiști care aleargă dintr-un partid în altul, el știe că
acesta nu o fac decât în interesul lor personal și nu poate avea încredere în ei”.
(Universul, 3 Iulie 1932)
Din păcate, nu va apuca să se mai bucure de roadele muncii sale, deoarece a
decedat la 30 Iulie 1932 la București, fiind înmormântat în Cimitirul Bellu.
„Țara pierde pe unul din cei mai înzestrați fii ai săi. Pe eroul de la Tisa, iar partidul
din care făcea parte, o energie creatoare, o putere rară de muncă și unul dintre
cei mai hotărâți luptători pentru unificarea sufletească a tuturor românilor
de la Tisa până la Nistru”.
(Titus Ionescu, 31 Iulie 1936, în Viitorul)
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