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THE UNION OF BESSARABIA WITH ROMA-
NIA AS AN ASSIMILATION CHANCE OF THE 
EUROPEAN MODERNISM

Beginning with defi ning the modernization/mo-
dernism as an effort of  ,,burning the steps” passed 
through by the Western European countries, this stu-
dy substantiates with reasons the thesis, according to 
which the Declaration of the Sfatul Ţării  from 1918  
March 27/ April 9 concerning the Union of Bessara-
bia with Romania was the essential precondition of 
the effort of political, social-economical and cultural 
modernization. This very effort was on the one hand 
crowned with indisputable achievements in various 
areas of activity, but on the other hand it determined 
an incomplete, sometimes even distorted assimila-
tion of some fundamental aspects of the European 
modernism.

În şedinţa istorică din 27 martie / 9 aprilie 1918, 
pornind de la considerentul că Basarabia, în hota-
rele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile 
graniţe cu Austria, fusese „ruptă de Rusia acum o 
sută şi mai bine de ani din trupul vechei Moldove”, 
precum şi „în puterea dreptului istoric şi dreptului 
de neam, pe baza principiului că noroadele singure 
să-şi hotărască soarta lor”, deputaţii Sfatului Ţării 
au decis, cu majoritate covârşitoare de voturi, unirea 
Basarabiei cu România1, integrând, în atare mod, 
evenimentul în cauză în amplul proces european de 
concretizare a principiului naţionalităţilor afi rmat de 
Marea Revoluţie Franceză de la 1789 şi realizat, pe 
parcurs, la scara întregii Europe Centrale şi de Est.

Este în afara oricăror dubii că noua arhitectură 
naţional-statală a Europei Centrale şi celei Sud-Es-
tice de după Primul Război Mondial a fost nu nu-
mai rezultatul războiului, ci şi al efortului naţiunilor 
asuprite din cele trei imperii din zonă de a înfăptui 
o cale mai modernă de viaţă prin mijlocirea autode-
terminării naţionale. Cu referire la spaţiul românesc 
de cultură şi civilizaţie, pornind mai ales de la anul 
1848, românitatea a conştientizat tot mai mult fap-

1 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România. 1917-1918. 
Documente. Antologie de Ion Calafeteanu şi Viorica-Pompilia 
Moisuc, Editura Hyperion, Chişinău, 1995, p. 215-216.

tul că progresul naţiunii depinde, în primul rând, de 
obţinerea libertăţii de a-şi determina ea însăşi vii-
torul sub conducerea propriilor aleşi. Începând cu 
acea perioadă, ideea înfăptuirii statelor naţionale a 
fost fermentul cel mai puternic în Europa. Această 
tendinţă a fost asociată cu fenomenul dezvoltării şi 
modernizării tuturor componentelor vieţii naţionale, 
considerându-se că numai statul naţional are autori-
tatea şi capacitatea afi rmării şi protejării intereselor 
naţiunii2.

Considerând modernitatea / modernizarea drept 
un amplu şi complex proces de reevaluare a ierar-
hiei valorilor, a instituţiilor care însoţesc sau pre-
ced o creştere social-economică, dar şi un progres 
intelectual remarcabil3, putem afi rma că anul 1918 
a constituit nu numai momentul decisiv în făuri-
rea statului naţional unitar român, prin includerea 
în componenţa sa a tuturor teritoriilor româneşti 
afl ate până atunci sub dominaţie străină4, ci a mar-
cat, totodată, intrarea întregului continent european 
într-o etapă istorică calitativ nouă şi total diferită de 
perioada antebelică5. Aceasta, deoarece, în acel an 
s-a pronunţat sentinţa defi nitivă în uriaşul proces is-
toric dintre stat şi naţiune care, deschis de decenii, 
s-a judecat în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris 
din 1919-1920. „Asistăm, – menţiona în acest con-
text sociologul Dimitrie Gusti, – la înscrierea unui 
însemnat capitol în istorie: la o înmormântare şi la 
o înviere. Statul vechi, veşnic agresiv şi cuceritor, 
bazat, înlăuntru şi în afară, pe simpla putere brutală, 
a murit, iar statul nou, întemeiat pe o idee, pe ideea 
naţională şi democratică, i-a luat locul”6.

Cu referire la România şi, în egală măsură, la 
Basarabia de după Primul Război Mondial, dezvol-
tarea social-economică, politică şi culturală a de-
curs în cadrul unui efort prin care s-a încercat „ar-
derea etapelor” parcurse pe drumul modernizării de 
către statele Europei Occidentale, efort încununat cu 
2 Detalii la Vasile Puşcaş, Procesul de modernizare în România 
interbelică, în „Revista de istorie” (Bucureşti), tomul 42, nr. 4, 
1989, p. 335.
3 Enciclopedia universală Britannica. Vol. 10. Coord.: Ilieş 
Câmpeanu, Cornelia Marinescu, Editura Litera, Bucureşti, 
2010, p.271-272; Alexis Nouss,  Modernitatea. Traducere din 
franceză de Viorica Popescu şi Gheorghe Crăciun, Editura Pa-
ralela 45, F.l., 2000; Sergiu Tămaş, Dicţionar politic. Instituţiile 
democraţiei şi cultura civică. Ed. a II-a rev. şi ad., Casa de edi-
tură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1996, p. 340-341.
4 Vezi Emmanuel de Martonne, La nouvelle Roumanie dans la 
nouvelle Europe, Tipografi a Curţii Regale, Bucureşti, 1922, 20 p.
5 Istoria secolului XX. Vol. I: Sfârşitul „lumii europene” (1900-
1945). Sub redacţia: Serge Berstein şi Pierre Milza. Traducere: 
Marius Ioan, Editura BIC ALL, Bucureşti, partea I, II; I. Saizu 
şi Al. Tacu, Europa economică interbelică, Institutul European, 
Iaşi, 1997.
6 Dimitrie Gusti, Problema naţiunii, în „Arhiva pentru ştiinţa şi 
reforma socială”, an. I, nr. 2-3, iulie-octombrie 1919, p. 548.
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succese incontestabile în varii domenii de activitate, 
care însă a determinat şi o asimilare incompletă, iar 
uneori chiar distorsionată, a unor aspecte fundamen-
tale ce caracterizau societăţile ţărilor dezvoltate 7.

Pentru Basarabia în special, Unirea din 1918 
a fost precondiţia efortului de modernizare politi-
că, economico-socială şi culturală, efort produs în 
cadrul procesului de difuzare a unor valori şi forme 
de organizare instituţională şi economică dinspre 
Occident prin intermediul factorilor de decizie ai 
României. Aşa cum afi rma preşedintele Consiliului 
de Miniştri Ion I.C. Brătianu, „România Nouă con-
stituie temelia unei vieţi naţionale, în cadrul căreia 
se va putea dezvolta de aci înainte în pace şi în feri-
cire întregul neam românesc” 8.

Acelaşi Ion I.C. Brătianu menţiona, pe bună 
dreptate, că Unirea de la 1918 „izvorăşte din pute-
rea de viaţă a poporului român, din vitejia soldaţilor 
noştri şi din voinţa hotărâtă a românilor de pretutin-
deni. Ea se întemeiază pe fi inţa însăşi a neamului 
românesc, care de aproape două mii de ani, în mij-
locul tuturor vitregiilor vremii, a ştiut să-şi păstre-
ze neatins caracterul de conştiinţă naţională. Ea se 
reazemă pe cerinţele istoriei, care îi impun desfi in-
ţarea tuturor graniţelor nedrepte şi nefi reşti şi stator-
nicirea statelor după principiile naţionalităţilor. Ea e 
voită, în fi ne, de nevoile neamului românesc care nu 
poate trăi despărţit şi care numai prin unirea laolaltă 
a tuturor fi ilor lui îşi poate îndeplini cu folos pentru 
omenire şi cu strălucire pentru el misiunea civiliza-
toare în această parte a lumii” 9.

Unul dintre promotorii indiscutabili al efortului 
de modernizare a Basarabiei în primii ani postbelici 
a fost însuşi regele Ferdinand I (1914-1927) care, 
prin o serie de decrete-legi a contribuit efectiv la 
difuzarea şi implementarea unor elemente esenţiale 
ale modernităţii europene.

Astfel, cu referire la modernizarea politică, prin 
decretul regal nr. 3675 din 13 decembrie 1918, cor-
pul electoral al tuturor cetăţenilor români majori 
din teritoriul vechi al României şi din Basarabia 
era convocat, pentru prima oară în istoria acestui 
ţinut, să aleagă „pe circumscripţii electorale, prin 
vot universal, direct, obligator şi secret, şi pe baza 
reprezentării proporţionale”, numărul de deputaţi şi 
de senatori stabilit prin acelaşi decret 10. Acest prim 
exerciţiu electoral s-a produs în martie 1919 când, 
în Basarabia, din circa 506 000 de alegători cu drept 
de vot, s-au prezentat la urne 386 000, reprezentând 
7 Detalii la Andrei Josan, Economia României interbelice în 
context european, Editura ASE, Bucureşti, 2004, p. 139-160.
8 „Monitorul Ofi cial”, nr. 212, 13/26 decembrie 1918, p. 3750.
9 „Monitorul Ofi cial”, nr. 212, 13/26 decembrie 1918, p. 3749-
3750.
10 „Monitorul Ofi cial”, nr. 213, 14/27 decembrie 1918, 
p. 3781.

77-78 % din total. Au fost aleşi 90 de deputaţi în 
cadrul scrutinului din zilele de 15, 16 şi 17 martie 
1919, şi 37 de senatori în zilele de 20 şi 21 martie. 
Din cei 90 de deputaţi aleşi, 72 aparţineau Partidu-
lui Ţărănesc, iar 18 s-au afi liat Ligii Poporului11. 

Precum menţiona ministrul de stat Ion Inculeţ 
în şedinţa Adunării Deputaţilor, la încheierea acelui 
prim exerciţiu electoral, „a fost în Basarabia o an-
chetă făcută de străini. A căzut şi în mâinile mele un 
exemplar după referatul acesta făcut pentru străini. 
Ei bine, iată, străinii au constatat că, în Basarabia, 
alegerile s-au făcut în libertate şi pot fi  considerate 
ca un plebiscit în folosul României” 12. În aşa mod, 
prin alegerile din martie 1919 pentru Adunarea De-
putaţilor şi Senatul Noii Românii s-a pus începutul 
unei vieţi politice şi de partid moderne în Basarabia. 
Chiar dacă în perioada ce a urmat, până în februarie 
1938, România a trecut printr-un adevărat „carusel 
guvernamental”, doar în primul deceniu perindân-
du-se la cârma ţării 11 guverne, este în afara oricăror 
dubii adevărul că, prin legiferarea votului universal, 
politica intrase efectiv în viaţa cotidiană a populaţiei 
Basarabiei, aceasta participând, de rând cu toţi cetă-
ţenii României, la 11 alegeri parlamentare în cei 22 
de ani ai perioadei interbelice 13.

Sub aspectul modernizării economice, reforma 
agrară din 1918-1924 a fost, indiscutabil, cea mai 
importantă şi apreciată. Indiferent de ideologia 
de partid îmbrăţişată sau de gradul de infl uenţă a 
partidului pe care-l reprezentau în forul legislativ, 
deputaţii şi senatorii din toate colţurile României 
au considerat legiferarea reformei agrare drept o 
îndatorire faţă de ţărănimea care se jertfi se în răz-
boi, iar votul universal şi împroprietărirea au fost 
înţelese drept două obiective esenţiale, dar ca părţi 
componente ale unui întreg – democratizarea şi mo-
dernizarea societăţii14. Aşa cum afi rmau în acea pe-
rioadă preşedintele Consiliului de Miniştri Ion I.C. 
Brătianu şi ministrul Agriculturii şi Domeniilor Ion 
Duca, „numai prin împroprietărire se va face ţără-
nimei dreptatea ce i s-a făgăduit” şi „numai astfel, 
rezemată pe un popor înstărit şi mulţumit de soar-
ta lui, unitatea naţională va putea să dea roadele ei 
binefăcătoare”15. Mai mult ca atât, aceiaşi oameni 
11 „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 23, şedinţa din 30 de-
cembrie 1919, p. 313.
12 „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 12, şedinţa din 13 de-
cembrie 1919, p. 119.
13 Ioan Scurtu, Civilizaţia românească interbelică (1918-1940), 
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008, p. 174, 
185.
14 Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic 
(1918-1928): modernizare prin reforme, Editura Pontos, Chi-
şinău, 2010, p. 130.
15 „Monitorul Ofi cial”, nr. 214, 15/28 decembrie 1918, 
p. 3814.
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politici şi de stat au insistat cu toată hotărârea „să 
se ţină seamă de condiţiile speciale ale Basarabiei”, 
deoarece „datoria noastră este să nu nesocotim aces-
te deosebiri, spre a putea asigura pe viitor ţinutului 
de peste Prut un aşezământ agrar temeinic şi o dez-
voltare istorică liniştită”16.

În aceeaşi direcţie se înscrie şi efortul factorilor 
de decizie politică ai României interbelice nu nu-
mai de menţinere, ci şi de dezvoltare în continua-
re a relaţiilor comercial-economice tradiţionale cu 
Ucraina, chiar dacă Nistrul devenise, după 1918, 
frontieră de stat între cele două ţări, modifi  cân- 
du-i-se prin aceasta regimul obişnuit. Aşa cum până 
în aprilie 1919, –perioadă în care Ucraina a reuşit 
să-şi menţină independenţa politică 17, – circulaţia 
pe Nistru a continuat să se efectueze fără niciun fel 
de obstacole şi în vederea protejării intereselor eco-
nomice ale populaţiei Basarabiei, Direcţia generală 
economică din cadrul guvernului României a decis 
instituirea, până la unifi carea administrativă a ţării, 
a câte un serviciu comun de import-export la Iaşi 
şi Chişinău, iar în vederea dezvoltării schimbului 
de mărfuri cu Ucraina, aceeaşi Direcţie generală a 
delegat un reprezentant al său în Ucraina, cu misiu-
nea de creare a unui serviciu economic special18. O 
altă decizie a Consiliului de Miniştri al României, 
adoptată la propunerea ministrului secretar de stat la 
departamentul industriei şi comerţului, viza acorda-
rea înlesnirilor şi foloaselor Legii pentru încurajarea 
industriei naţionale societăţii „Hercule”, în intenţia 
acesteia de înfi inţare a unei fabrici de zahăr în co-
muna Mândâc din judeţul Soroca 19. 

Însă până la eforturile de modernizare economi-
că propriu-zisă a Basarabiei, o serie de măsuri au 
vizat refacerea ei economică şi socială, cauzată de 
războiul mondial. Respectivele măsuri au fost cu 
atât mai preţioase, cu cât România se afl a, în acea 
perioadă, într-o situaţie extrem de difi cilă, având 
stocul de aur depus în trei state – în Rusia, Germa-
nia şi Marea Britanie. Potrivit datelor Guvernato-
rului Băncii Naţionale a României I.G. Bibicescu, 
din 17 februarie 1919, partea cea mai însemnată a 
acelui tezaur se afl a în Rusia, „în sumă de peste lei 
315 mil. aur efectiv şi 1,5 mld. alte valori şi titluri, 
tezaur garantat de guvernul Imperial”, care însă 
fusese, între timp, înlocuit cu un guvern bolşevic. 
În plus, o altă parte a tezaurului se afl a depusă la 
Reichsbank din Germania, în valoare de lei 80 469 
16 „Monitorul Ofi cial”, nr. 220, 22 decembrie 1918 / 4 ianuarie 
1919, p. 4016.
17 Vezi Nicolae Smadu, Frontul sanitar pe Nistru şi epidemiile 
din Basarabia, Imprimeria Statului, Chişinău, 1922, p. 30-31. 
18 „Monitorul Ofi cial”, nr. 117, 17/30 august 1918, p. 1840.
19 „Monitorul Ofi cial”, nr. 155, 3/16 octombrie 1918, p. 2640.

650 aur efectiv, şi 98 105 500 în Marea Britanie, la 
Bank of England, deci un total de 493 730 430 aur 
efectiv20.

Aşadar, în pofi da enormelor difi cultăţi, prin 
decretul regal din 15 octombrie 1918, creditul de 
război în sumă de 1,7 miliarde lei a fost sporit cu 
300 milioane lei, până la suma totală de 2 miliarde 
de lei, respectiva sumă urmând a fi  acordată popu-
laţiei Basarabiei pentru pagubele de orice fel cauza-
te de război, precum şi pentru orice alte cheltuieli 
provocate de război21. Printr-un alt decret regal, din 
1 noiembrie 1918, s-a permis municipiului Chişi-
nău „să contracteze un împrumut până la concurenţa 
sumei de 10 mil. lei de la orice bancă din ţară şi în 
cont curent, cu care să se aprovizioneze cu alimente 
de primă necesitate şi obiecte de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte”22.

În aceeaşi ordine de idei, prin contribuţia directă 
a reginei Maria a României, în perioada imediat ur-
mătoare unirii Basarabiei cu România, având în ve-
dere consecinţele sociale extrem de grave produse de 
anii războiului mondial, a fost înfi inţată Societatea 
pentru ocrotirea orfanilor de război, având ca scop 
„adăpostirea, întreţinerea şi educaţia fi zică şi morală 
a orfanilor de război”, cu secţii regionale la Iaşi, Bu-
cureşti, Craiova şi Chişinău, cuprinzând judeţele din 
întreaga Basarabie23. La scurt timp de la înfi inţare, 
printr-un decret semnat de regele Ferdinand I, s-a 
decis acordarea unei subvenţii iniţiale de 10 mil. lei 
Societăţii „Ocrotirea orfanilor din război”, prin co-
mitetele din Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Chişinău24. 
Concomitent cu respectiva iniţiativă, printr-un alt 
decret regal, a fost deschis pe seama Ministerului 
agriculturii şi domeniilor un credit extraordinar de 
1 mil. lei, „spre a se veni în ajutorul centralei coope-
rativelor basarabene, însărcinată cu aprovizionarea 
populaţiei din Basarabia” 25. În fi ne, prin adoptarea 
statutului Societăţii pe acţiuni „Steaua Basarabiei” 
cu sediul la Iaşi, s-a urmărit scopul „desfacerii în 
Basarabia, în condiţiile cele mai avantajoase pen-
tru populaţie, a produselor ce lipsesc acolo, precum 
petrolul şi derivatele sale, sarea, chibriturile, tutun, 
scânduri, şindrilă ş.a., precum şi de a aduce din Ba-

20 „Monitorul Ofi cial”, nr. 252, 8/21 februarie 1919, p. 5173-
5184.
21 „Monitorul Ofi cial”, nr. 167, 17/30 octombrie 1918, p. 2002.
22 „Monitorul Ofi cial”, nr. 181, 3/16 noiembrie 1918, p. 3165.
23 „Monitorul Ofi cial”, nr. 19, 22 aprilie/5 mai 1918, p. 239-
243.
24 „Monitorul Ofi cial”, nr. 239, 20 ianuarie/2 februarie 1919, 
p. 4684.
25 „Monitorul Ofi cial”, nr. 226, 4/17 ianuarie 1919, p. 4230.
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sarabia diferite produse în Moldova” 26.
Învăţământul şi efortul de ridicare a nivelului 

de cultură al maselor largi ale populaţiei Basarabiei 
au făcut, indiscutabil, obiectul preocupărilor prio-
ritare ale administraţiei române şi întregului corp 
profesoral din România din chiar anul 1918. Având 
în vedere lipsa acută a materialelor didactice şi a 
rechizitelor şcolare, printr-un decret al regelui Fer-
dinand I, a fost deschis pe seama bugetului Minis-
terului cultelor şi instrucţiunii, administraţia Casei 
şcolilor, pe exerciţiul fi nanciar 1918-1919, un credit 
extraordinar de 1 mil. lei pentru procurarea cărţilor 
didactice, literare, ştiinţifi ce şi a rechizitelor pentru 
nevoile şcolilor din Basarabia 27.

 Potrivit mărturiei datând cu 14 noiembrie 1918 
a generalului Artur Văitoianu, pe atunci ministru de 
Interne, „Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii a trimis 
în Basarabia în ianuarie curent mai mulţi învăţători, 
institutori şi profesori, în scopul de a încerca, prin 
sfaturi, să risipească neîncrederea semănată printre 
săteni de către bandele bolşevice şi să formeze legă-
tura sufl etească cu poporul de peste Prut. Încerca-
rea, pe cât de folositoare, a fost şi îndrăzneaţă, căci 
aceşti piloni ai culturii şi ai sufl etului românesc au 
păşit imediat în satele încă pline de răzvrătirea bol-
şevică, fără a se sprijini pe armata ţării, pentru a nu 
stârni bănuieli, încrezătoare numai în mijloacele 
proprii. Părăsindu-şi familiile pentru o cauză naţio-
nală, ei şi-au primejduit adeseori viaţa. Numai gra-
ţie curajului, stăruinţei, destoiniciei şi aleselor lor 
calităţi, ei au reuşit a se apropia de sufl etul basara-
beanului care, căpătând încredere în ei, şi-a tânguit 
lor necazurile şi păsurile, invitându-i adeseori să ju-
dece pricinile dintre locuitori. Frumoasele rezultate 
ale muncii fără preget ce au depus se pot vedea din 
faptul că mare parte din ei au fost invitaţi de a rămâ-
ne printre dânşii” 28.

Deşi în privinţa modernizării învăţământului 
au fost adoptate mai multe decizii, elaborate legi 
etc., un rol extrem de important în această pri-
vinţă l-a jucat decretul regal din 14 august 1918 
privind înfi inţarea unor gimnazii pentru ucraineni, 
evrei, ruşi, bulgari, germani şi alte minorităţi din 
Basarabia, conţinând, totodată, principiile esenţi-
ale după care era organizat întregul sistem al în-
văţământului în perioada interbelică, şi anume: 
a) fi ecare naţionalitate locuitoare în Basarabia avea 
dreptul de a-şi instrui copiii în limba naţională, 
programa studiului limbii naţionale fi ind întocmită 

26 „Monitorul Ofi cial”, nr. 172, 23 octombrie/5 noiembrie 
1918, p. 3010-3012.
27 „Monitorul Ofi cial”, nr. 252, 8/21 februarie 1919, p. 5136.
28 „Monitorul Ofi cial”, nr. 209, 9/22 decembrie 1918, p. 3681-
3682.

de o comisie şcolară a naţionalităţii respective, în 
conformitate cu principiile hotărâte de directorat 
şi de ministerul instrucţiunii publice; b) părinţii 
erau liberi în alegerea şcolii pentru copiii lor; c) în 
fi ecare şcoală, învăţământul consta din trei părţi: 
1. partea fundamentală, conţinând obiectele la lim-
ba română, istoria românilor, geografi a României, 
– toate predate în limba română după programe de 
stat; 2. obiectele cerute de tipul şcolii şi 3. limba 
naţionalităţii respective29.

Avându-se în vedere lipsa acută de personal 
didactic în primii ani postbelici, la 12 septembrie 
1918 a fost adoptat decretul-lege cu privire la or-
ganizarea şcolilor medii şi a şcolilor normale (pe-
dagogice) din Basarabia. Primele şcoli normale 
(pedagogice) erau instituite în oraşele Soroca, Ce-
tatea Albă şi Chişinău, ele fi ind defi nite, conform 
art. 8 al decretului respectiv, drept „instituţii şcola-
re pedagogice secundare, care au scopul de a pre-
găti personalul didactic pentru învăţământul pri-
mar”. Durata cursurilor în şcolile normale era de 5 
ani. Pentru elevii cei mai silitori şi cu purtare bună, 
fi ecare şcoală normală oferea 100 de burse, câte 20 
de fi ecare clasă. După absolvirea şcolii, bursierii 
erau datori să servească în calitate de învăţători pe 
o durată de cel puţin 5 ani30. Acelaşi decret-lege 
stabilea şi programa şcolilor normale (pedagogi-
ce), incluzând obiectele: religia, limba română, 
limba naţională, limba franceză, pedagogia cu psi-
hologia şi didactica, istoria, matematica, ştiinţele 
naturii cu fi zica, gospodăria rurală, geografi a, me-
dicina populară cu igiena, legislaţia administrativă 
şi şcolară, datoriile învăţătorului, caligrafi a, dese-
nul artistic şi liniar, cântarea şi muzica, gimnasti-
ca, lucrul manual şi practica agricolă 31.

Practic, după principii identice a fost reorgani-
zată şi modernizată justiţia în Basarabia după 1918. 
Prin legea privitoare la organizarea justiţiei în Basa-
rabia, din 6 octombrie 191832, completată ulterior cu 
Decretul regal pentru organizarea justiţiei în Basa-
rabia din 6 mai 191933, la baza reorganizării acesteia 
au fost puse două principii esenţiale: a) s-a dat o 
nouă organizare sistemului judiciar, pus pe teme-
lii moderne, conforme cu noile condiţii istorice, şi 
b) limba ofi cială în justiţie a devenit limba română, 

29 „Monitorul Ofi cial”, nr. 117, 17/30 august 1918, p. 1838-
1840.
30 „Monitorul Ofi cial”, nr. 154, 2/15 octombrie 1918, p. 2628-
2630.
31 Idem, Ibidem, p. 2630.
32 „Monitorul Ofi cial”, nr. 160, 9/22 octombrie 1918, p. 2748-
2759.
33 „Monitorul Ofi cial”, nr. 16, 6 mai 1919, p.891-902; „Monito-
rul Ofi cial”, nr. 18, 9 mai 1919, p. 996-1007.
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atât în procedura judiciară, cât şi în actele scrise, 
considerându-se că „numai în modul acesta, marile 
mase ale poporului român din Basarabia se vor pu-
tea bucura de binefacerile unei adevărate justiţii”34. 
În continuarea aceluiaşi efort de modernizare a 
justiţiei se înscrie şi decretul-lege din 2 mai 1919 
pentru aplicarea în Basarabia a codului penal şi a 
codului de procedură penală română 35.

În şirul altor măsuri de adoptare şi de asimilare a 
modernităţii europene este de menţionat şi decretul 
regal din 10 mai 1918, prin care asupra Basarabiei se 
extindea puterea legii de organizare a personalului 
administraţiei poştelor, telefoanelor şi telegrafului, 
a legii de exploatare poştală, telegrafi că şi telefoni-
că şi a legii de poştă rurală, în vigoare în România 
la acea dată. Întru executarea decretului în cauză, 
printr-o lege specială a fost acordat un credit de 
6 871 210 lei pe seama direcţiei generale a PTT din 
cadrul Ministerului de Interne, pentru înfi inţarea şi 
întreţinerea serviciului poştal, telegrafi c şi telefonic 
în Basarabia până la 1 aprilie 191936.

Printr-un alt decret regal, din 7 iulie 1918, înce-
pând cu 1 septembrie 1918, în Basarabia sistemul 
metric de măsuri şi greutăţi devenea sistemul legal37. 
Este sufi cient de remarcat că, până în 1918, în Basa-
rabia erau utilizate măsurile vechi pentru lungime, 
volum şi greutăţi, provenind din evul mediu. Bu-
năoară, lungimile erau măsurate cu cotul moldove-
nesc, arşinul, stânjenul sau cu vârsta; volumul – cu 
ocaua moldovenească, cu vadra moldovenească sau 
cu chila (pentru pâine); iar greutăţile erau măsurate 
cu funtul, cu ocaua sau cu pudul 38. 

Ministerul Industriei şi Comerţului era însărci-
nat să stabilească, prin decizie ministerială, echiva-
lentele legale între cele două sisteme. De asemenea, 
pe seama şi la dispoziţia Ministerului Industriei şi 
Comerţului se deschidea un credit de 2 mil. lei, în 
vederea procurării etaloanelor şi măsurilor necesare 
primăriilor şi comercianţilor, precum şi pentru sala-
rizarea birourilor de măsuri şi greutăţi 39. 

În cadrul dezbaterilor asupra importanţei şi 
semnifi caţiei perioadei interbelice din istoria Basa-
rabiei, argumentul cel mai des invocat îl constituie 
proverbiala „palmă a jandarmului român”. Mai rar 

34 „Monitorul Ofi cial”, nr. 160, 9/22 octombrie 1918, p. 2756.
35 „Monitorul Ofi cial”, nr. 15, 4 mai 1919, p. 813.
36 „Monitorul Ofi cial”, nr. 35, 12/15 mai 1918, p. 448.
37 „Monitorul Ofi cial”, nr. 165, 14/27 octombrie 1918, p. 2853-
2854.
38 Calendarul Basarabiei pe 1931. Întocmit de H. Block şi A. 
Cândea, Tipografi a Eparhială „Cartea Românească”, Chişinău, 
F.a., p. 1, 31-32.
39 „Monitorul Ofi cial”, nr. 165, 14/27 octombrie 1918, 
p. 2854.

însă se invocă – sau chiar se omite cu desăvârşire – 
faptul că organizarea sanitară în Basarabia, în sensul 
modern al cuvântului, inclusiv primele vaccinări în 
masă contra bolilor infecţioase, se datorează anume 
prezenţei trupelor române şi în special comisarului 
general al Basarabiei, generalului corp de armată 
Artur Văitoianu. Astfel, prin ordonanţa nr. 14 din 
7 iulie 1918 a Comisarului General al Basarabiei, 
„văzând starea sanitară rea a Basarabiei şi că tifosul 
exantematic continuă a fi  foarte întins”, generalul 
a dispus crearea Inspectoratului Sanitar al Basara-
biei, – „instituţie cu caracter civilo-militar, pentru 
combaterea bolilor contagioase din Basarabia şi, 
implicit, de a organiza serviciul sanitar în Basara-
bia, punând în legătură această organizare locală cu 
gruparea mare a familiei româneşti, cu organizarea 
sanitară din Regat”40. Pe de altă parte, prin ordonan-
ţa nr. 25 din 30 iulie 1918, acelaşi Comisar General 
al Basarabiei a dispus vaccinarea întregii populaţii 
contra holerei, luându-se totodată măsuri de poliţie 
sanitară la frontiera Nistrului. Aşa cum s-a relatat, 
toate vaccinările au fost efectuate gratuit, încunu-
nându-se de un real succes 41.

În fi ne, nu însă şi în ultimul rând, prin adopta-
rea decretului-lege nr. 122 din 12/25 ianuarie 1919, 
Basarabia interbelică a benefi ciat de o organizare 
statistică pe baze moderne, noua Direcţie generală 
a statisticii având atribuţiile de „a culege, examina, 
verifi ca, coordona, comunica şi publica toate datele 
statistice privitoare la teritoriu, populaţie, agricultu-
ră, comerţ, industrie, fi nanţe, circulaţie şi în general 
la toate ramurile de activitate economică şi de bo-
găţie a regatului României”42. Graţie aceleiaşi noi 
organizări a statisticii, la 29 decembrie 1930, pe te-
ritoriul întregii Românii, inclusiv în Basarabia, s-a 
desfăşurat cel mai amplu recensământ al populaţiei 
care, prin amploarea, profunzimea şi veridicitatea 
datelor culese, nu a mai fost depăşit de niciun alt 
recensământ organizat ulterior43.

În concluzia celor expuse constatăm că perioada 
cuprinsă între cele două războaie mondiale a însem-
nat un drum ascendent al societăţii româneşti, statul 
naţional unitar român înregistrând progrese esenţia-
40 Nicolae Smadu, Privire generală asupra organizării şi stă-
rii sanitare din Basarabia. De la înfi inţarea Inspectoratului 
până azi. Anii 1918-1920, Imprimeria Statului, Chişinău, 1920, 
p. 9-10, 22.
41 Idem, Ibidem, p. 25.
42 „Monitorul Ofi cial”, nr. 50, 20 iunie 1919, p. 2853-2855.
43 Detalii la Vladimir Trebici, Dr. Sabin Manuilă, organizatorul 
statisticii ştiinţifi ce în România, în Sabin Manuilă: Istorie şi de-
mografi e. Studii privind societatea românească între secolele 
XVI-XX. Coordonatori: Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Centrul 
de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napo-
ca, 1995, p. 7-25.
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le incontestabile în efortul de modernizare politică, 
economico-socială şi culturală, cu efecte benefi -
ce în toate provinciile sale istorice. Reformele din 
anii 1918-1924 au schimbat în mod radical vechile 
structuri sociale, economice şi politice, dând naştere 
unei noi Românii, foarte diferite de cea de până la 
1918.

Totodată, la fel de indiscutabil este şi faptul că, 
alături de numeroasele şi diversele ei împliniri, pe-
rioada interbelică a cunoscut şi tot atâtea umbre şi 
chiar eşecuri. Aceasta deoarece, aşa cum consemna 
marele diplomat Nicolae Titulescu, dacă înainte de 
Primul Război Mondial România a avut pace, dar 
n-a avut dreptate, atunci după Primul Război Mon-
dial, România a avut dreptate, în sensul că i s-a re-
cunoscut unitatea naţională, dar n-a mai avut pace 44. 
În plus, perioada interbelică a fost prea scurtă pen-
tru a putea produce transformări radicale, astfel în-
cât procesele de modernizare economico-socială, de 
industrializare s-au manifestat preponderent la nivel 
urban, unde locuia doar 1/5 din populaţie, în timp 
44 Cf. România şi Europa între cele două Conferinţe de pace de 
la Paris: 1919-1920 şi 1947. Masă rotundă (Prezentare selec-
tivă), în Cursurile de Vară ale Universităţii „Nicolae Iorga”. 
Vălenii de Munte, ediţia 2004, Editura Libertas, Ploieşti, 2005, 
p. 142.

ce societatea românească, în marea ei majoritate, a 
rămas în stadiul accentuării polarizării economice 
şi sociale, fi ind încă departe de etapa predominării 
civilizaţiei industriale, a diminuării discrepanţelor 
şi a preponderenţei claselor mijlocii în viaţa econo-
mică45.

Şi totuşi, în pofi da tuturor difi cultăţilor şi limi-
telor inerente unei perioade istorice prea scurte şi 
zbuciumate şi chiar dacă reprezentanţii de marcă ai 
intelectualităţii româneşti interbelice au fost per-
fect conştienţi de faptul că „nu vom putea face ni-
mic complet, ci de-abia vom curăţa drumul pentru 
alţii” (Vasile Pârvan, 1919)46, cert este faptul că, 
raportată la perioada de până la 1918 şi, mai ales, 
la ceea ce a urmat după august-septembrie 1944, 
perioada circumscrisă de cele două războaie mon-
diale apare ca „veacul de aur” al ţărilor Europei de 
Est, inclusiv al României cu provinciile istorice în 
componenţa ei.

 

45 Andrei Josan, Economia României interbelice în context eu-
ropean, Editura ASE, Bucureşti, 2004, p. 139-140.
46 Cf. Luminiţa Iacob, Modernizare – europenism. Vol. II. 
Percepţie, trăire, identitate etnică, Editura Universităţii „Al. I. 
Cuza”, Iaşi, 1995, p. 92.
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