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FĂURITORI ȘI MARTIRI AI UNIRII  

BASARABIEI CU ROMÂNIA 
 

CREATORS AND MARTYRS  
OF BESSARABIA’S UNION WITH ROMANIA 

 
Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU* 

 
Colonel Secară Nicolae 

(1894 – 1942) 
militar, om politic, deputat în Sfatul Ţării, arestat şi asasinat în 

puşcăriile sovietice 
 
 

Rezumat: Colonelul Secară Nicolae, ofiţer în Primul Război Mondial, în 
cadrul Armatei Ruse participă în lupte şi bătălii în Prusia şi Galiţia. Pe Frontul 
Românesc şi la Odesa, influienţat de ideile revoluţionare şi naţionaliste se include, 
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cu alţi ofiţeri români-moldoveni, în lupta pentru libertatea şi autonomia 
Basarabiei. Colaborează cu ziarul „Cuvânt moldovenesc”, participă la marele 
miting al militarilor moldoveni de la Odesa, consolidează Comitetele Ostăşeşti din 
Basarabia, participă la compunerea primei unităţi militare basarabene – 
Regimentul I Moldovenesc. 

În perioada 1917-1918, este organizator al Congresului Militarilor 
Moldoveni, votează autonomia Basarabiei, Sfatul Țării, participă activ la lupta 
împotriva anarhiei şi a bandelor bolşevice, care terorizează populaţia băştinaşă. 

Având funcţii responsabile în Departamentul de război consolidează Armata 
Naţională şi cohortele militare, participă la realizarea reformei agrare.  Fiind 
deputat în Sfatul Țării, a votat Unirea Basarabiei cu România. În perioada 
ocupaţiei sovietice, în 1940, este arestat de autorităţile sovietice, este declarat 
„duşman al poporului” şi exterminat în închisorile sovietice. 

Cuvinte cheie: război mondial; idei revoluţionare; comitetele ostăşeşti; 
armată naţională; Sfatul Țării; reforma agrară; condamnare; exterminare. 

 
Abstract: Colonel Nicolae Secară, officer in World War I, within Russian 

Army, participated in fights and battles in Prussia and Galicia. On the Romanian 
frontline and at Odesa, influenced by revolutionary and nationalistic ideas, he got 
involved together with other Romanian – Moldavian officers in the fight for 
Bessarabia’s freedom and autonomy. He contributed to the newspaper called 
„Cuvânt moldovenesc”; he participated in the great meeting of Moldovan soldiers 
from Odesa; he consolidated the Soldierly Committees in Bessarabia; he 
participated in setting the first Bessarabian military unit – 1st Moldovan Regiment. 

During the period 1917-1918, he was one of the organizers of Moldovan 
Servicemen Congress, he voted for the autonomy of Bessarabia and the Country 
Council, and he actively participated in the fight against anarchy and Bolshevik 
troops that terrorized local population. 

Being in positions of great responsibility within the War Department, he 
consolidated the National Army and military cohorts and participated in the 
agrarian reform. As a member of the Country Council, he voted for Bessarabia’s 
Union with Romania. During Soviet occupation, in 1940, he was arrested by Soviet 
authorities, he was declared „enemy of the people” and he was exterminated in 
Soviet prisons. 

Keywords: world war; revolutionary ideas; soldierly committees; national 
army; Country Council; agrarian reform; conviction; extermination. 

 


