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Notă asupra ediţiei

Istoria Regimentului al II‑lea român de graniţă, cu statul 
major la Năsăud (1763–1851), din cadrul structurilor mili‑
tare imperiale austriece, este cunoscută, atât ca urmare a 
rolului avut în unele evenimente istorice care i‑au definit 
existenţa, cât şi datorită studiilor şi scrierilor istoriografice, 
mai vechi sau de dată mai recentă. 

Mult mai puţine date au fost publicate despre Batalionul I 
Grăniceresc de Gardă (1933–1940) – destinat, iniţial, pentru 
a fi cantonat în Năsăud, dar instalat efectiv în garnizoana 
Bistriţa – înfiinţat de regele Carol al II‑lea, menit a fi conti‑
nuatorul vechiului regiment năsăudean, şi care a avut ca 
areal geografic de recrutare locuitorii din fostele comune 
grănicereşti. 

Tocmai de aceea, lucrarea de faţă îşi propune să ofere 
cititorilor un corpus documentar privitor la acest batalion 
prin publicarea sau reluarea unor materiale scrise, provenite 
din mai multe surse: Serviciul Judeţean Bistriţa‑Năsăud 
al Arhivelor Naţionale, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, 
Arhivele Militare Piteşti, presa vremii, însemnări memori‑
alistice etc. 

În acelaşi timp, demersul nostru se vrea un modest 
omagiu dedicat soldaţilor din unitatea militară nou înfiin‑
ţată, care s‑au dovedit demni de trecutul înaintaşilor. Mulţi 
dintre ei au ajuns să lupte şi să dea sacrificiul suprem în 
bătăliile celui de al Doilea Război Mondial. 
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Redarea documentelor respectă succesiunea cronologic‑
istorică, iar în cazurile în care s‑a simţit nevoia unor adno‑
tări s‑au întocmit note în subsolul paginilor. Textele sunt 
reproduse întocmai cu originalele, operându‑se doar adap‑
tări la scrierea actuală, conform uzanţelor gramaticale în 
vigoare, iar în cazurile în care s‑a impus, am marcat cu (sic!) 
formulările originale. 

În continuarea mărturiilor scrise am reprodus un set de 
fotografii cu referire la subiectul propus, majoritatea inedite, 
provenite, în principal, din colecţiile Serviciului Judeţean 
Bistriţa‑Năsăud al Arhivelor Naţionale şi ale Muzeului 
Grăniceresc Năsăudean, dar, în câteva rânduri, şi din surse 
private (Elena Săsărman din Năsăud, Alexandru Nacu din 
Braşov şi Vasile Târgoveţ din Mocod). Pe lângă valoarea 
istorică şi documentară, imaginile au rolul de a stârni inte‑
resul şi de a fixa mai bine informaţia în memoria cititorului. 

Mai trebuie subliniat că prin această lucrare se continuă 
o veche şi rodnică colaborare dintre cele două instituţii 
de cultură şi de cercetare ştiinţifică ale judeţului Bistriţa‑
Năsăud menţionate anterior.

În final, se cuvine să adresăm mulţumirile noastre tuturor 
celor care au susţinut şi au contribuit prin muncă şi dăruire 
la realizarea volumului. Consemnăm, în acest registru, 
studiul introductiv, care se datorează colonelului (r) Ioan 
Cordovan, ca şi efortul depus în prelucrarea textelor şi a ilus‑
traţiei de către colegii de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean, 
Rodica Pop şi Dumitru Rotari.

Suntem deopotrivă recunoscători directorului Editurii 
Mega din Cluj‑Napoca, ing. Cristian Sincovici, şi echipei 
sale, care s‑au străduit ca lucrarea să apară în cele mai bune 
condiţii.

Bistriţa/Năsăud, octombrie 2016  Editorii


