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Rezumat: Articolul își propune să rememoreze un moment din istoria 

militară a României - mai puțin evidențiat, respectiv rolul jucat de Gărzile 
Naționale Române din Transilvania din perioada 1918 - 1919, ca organe de 

asigurare a ordinii publice și de apărare a drepturilor naționale rezultate din 

aplicarea principiilor autodeterminării, ale libertății și unității naționale, gărzi 
constituite în cursul lunilor noiembrie - decembrie 1918, în ținuturile locuite de 

români dintre Carpați, Tisa și Dunăre, pe fondul destrămării imperiului austro - 

ungar. Ca element de continuitate, dar și ca alternativă la desființarea serviciului 

militar obligatoriu, concomitent cu reducerea drastică a numărului cadrelor 
militare – sub o limită critică, și pe fondul noilor riscuri și amenințări asimetrice și 

neconvenționale la adresa securității și apărării naționale, autorul susține 

inițiativa de a se înființa Garda Națională a României, structură subordonată 
Ministerului Apărării Naționale, ca o a patra categorie de forțe. Acest demers 

vizează și recuperarea experienței cadrelor militare bine pregătite – trecute în 

rezervă în procesul de reformă a armatei, criticând ca fiind cel puțin neinspirate, 
inițiativele promovării și apoi a modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 

270/2015, privind Statutul rezerviştilor voluntari. 

Cuvinte cheie: Gărzile Naționale Române din Transilvania - 1918; noile 

riscuri și amenințări asimetrice și neconnvenționale; Garda Națională a 
României - 2020. 

 

Abstract: The scientific article aims at reminding a less emphasized 
moment in Romania's military history, namely the role played by the Romanian 

National Guards in Transylvania, from 1918 to 1919, as bodies of ensuring public 

order and defending the national rights resulting from the application of the 
principles of self-determination, freedom and national unity. These Guards were 

established during the months November-December 1918 in the lands inhabited by 

the Romanians, between the Carpathians, Tisa and the Danube, amid the break-up 

of the Austro-Hungarian Empire. Although the recruitment was conducted on a 
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